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Conjuro-te, Satanás, [Conjuro-te, Satanás,] no Nome [No Nome] de
Jesus Cristo [de Jesus Cristo], liberte meu amigo [liberte meu amigo]. 
Saia daqui [Saia daqui]. Você está derrotado [Você está derrotado].
Meu amigo está curado [Meu amigo está curado]. Eu creio [Eu creio], 
Jesus Cristo agora me cura [Jesus Cristo agora me cura], para honrá-
Lo e trazer-Lhe louvor [Para honrá-Lo e trazer-Lhe louvor].
210 Creia nisso com todo o seu coração, com toda a sua alma, de 
toda a sua mente, e o Deus Todo-Poderoso lhe concederá isso. Deus te
abençoe.
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Graças a Deus, irmão Carlson. Muito bom, e que o Senhor te 
abençoe. Boa noite, amigos. Agora, antes de nos assentarmos, vamos b
falar com o grande Rei a quem estamos todos aqui para adorar.
2 Nosso Pai Celestial, estamos agradecidos pela oportunidade
de estarmos de volta nesta grande cidade de Chicago, por estarmos
reunidos aqui com aqueles que estão esperando a vinda do Senhor 
Jesus. E nós oramos Pai, enquanto dedicamos nossos esforços para 
ver um reavivamento ou um mover em homens e mulheres, rapazes
e moças, talvez para chamar mais alguns que restam na cidade. Que
esta seja a grande hora quando os últimos serão chamados antes que o 
julgamento atinja este país. Pai, nós cremos que ainda há outros mais 
esperando, e nós estamos em busca deles. Envie-os, nesta hora, Pai.
Conceda isso, que eles possam receber Cristo e serem contados entre 
aqueles eleitos que serão levados no grande Rapto que se dará no
futuro. Conceda isto, Senhor.
3 Estes esforços que dedicamos, e que têm sido dedicados
pelo nosso irmão Carlson e por todos eles aqui, neste lugar que eles
transformaram de uma antiga casa de uísque e arena de luta livre, à 
Casa do Senhor. Senhor, que ele seja um memorial e uma representação
da conversão dos pecadores a Cristo.
4 Ouça-nos, Pai, nestas coisas, curando os enfermos e fazendo
estas grandes coisas que pedimos, pois é no Nome de Jesus Cristo 
e para Tua honra e glória que nós pedimos isto. Amém. Podem se
assentar. Muito obrigado.
5 É sempre um privilégio vir a Chicago. Eu sempre me senti
assim. Eu não tenho estado aqui faz algum tempo, porque eu não
moro mais aqui, eu moro no Arizona, em Tucson. E nós estamos aqui
em Jeff ersonville, nas férias de verão, e eu sairei daqui na segunda-
feira de manhã. E assim que eu chegar em casa, os compromissos me
aguardam para voltar para Tucson novamente.
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6 Mas eu estou aqui gravando fi tas, mensagens que eu envio
em fi tas cassetes. E o Senhor tem nos abençoado. Domingo de manhã
tivemos uma Mensagem de quatro horas. Eu espero não fazer isso
aqui. Mas quatro horas na revelação tríplice de Jesus Cristo sendo
o... O mistério de Deus escondido desde a fundação do mundo. E o
Senhor com certeza nos abençoou. Temos recebido muitas bênçãos e
Deus tem curado os enfermos em nosso meio.
7 Há cerca de três semanas, enquanto eu estava falando, um
homem parado diante de nós, seu... Ele é um inglês, sua esposa é 
norueguesa. E ela é uma excelente enfermeira e ele é um homem muito
bom. E então, o homem, eu estava falando acerca de complexos. E ele
fi cou ressentido quando eu disse isso. E eu havia lhe falado alguns
anos atrás, assim que o conheci; que ele estava incomodado com um
sopro em seu coração. Ele não queria crer naquilo a princípio, eu
acho, e então fi nalmente o médico lhe disse que ele tinha um sopro no
coração. E, naquela manhã, ele tinha estado um pouco debilitado. E
quando eu disse aquilo, ele se ressentiu e num instante caiu morto no
chão. E sua esposa se abaixou para examiná-lo, e ele tinha morrido.
8 Eu tive que acalmar a audiência, e então eu saí da plataforma,
desci até onde ele estava, peguei seu pulso. Não havia batimentos. E
seus olhos... Você sabe, quando o coração para, os olhos viram para
trás. E eu tentei puxar seus olhos, vendo-o naquela condição, e eu
sabia que ele tinha morrido. E o Senhor Jesus disse: “Fale”.
 E eu disse: “Senhor Jesus, traga-o de volta à vida”.
 Ele olhou para cima, para mim, e disse: “Irmão Branham”.
9 E ele está vivo hoje, e provavelmente vai estar aqui nesta
reunião. Ele sempre tem vindo. E ele virá, provavelmente. Eu não o vejo
aqui nesta noite. Sr. Way, você está aqui? Eu não... Oh, sentado bem
aqui na minha frente. Sim, sim, aqui bem diante de mim. Eu não sabia.
E agora aqui está ele nesta noite, bem saudável. Você se colocaria de pé
para que as pessoas possam ver que Deus pode ressuscitar os mortos,
agora de volta? E sua esposa, uma excelente enfermeira norueguesa.
Louvado seja Deus! [A congregação aplaude – Ed.]
10 É sua amável esposa aí com você? [O irmão Way diz: “Não,
ela está atendendo a uma pessoa doente, irmão Branham”]. Ela foi
atender para o... atender ao doente. Sua esposa é uma pessoa muito
amável que tenta cuidar dos doentes. Isso está em seu coração. Ela
cuida deles constantemente. E ela está atendendo a... alguns dos
doentes lá atrás agora. E assim, somos muito gratos ao Senhor.
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como isso gradativamente chega a este p  onto, até que nós, bem, nós
simplesmente nos esquecemos das bênçãos, Senhor. Perdoe-nos e
ajude-nos. Tu o farás, Senhor?
205 Agora, tenha misericórdia e que o grande Espírito Santo,
que está presente agora, possa tomar controle de cada crente aqui.
E agora, como Teu Servo, eu oro por cada pessoa doente aqui. Eu Te
peço, Senhor, que tome controle das mãos que serão colocadas sobre 
os doentes. Permita que o poder do Espírito Santo seja sobre cada
um destes homens, mulheres, meninos e meninas, enquanto estamos
assentados juntos, Senhor.
206 As pessoas aqui, doentes, Senhor que elas... Elas vieram até 
aqui para fi carem bem. Que elas voltem amanhã à noite curadas.
Conceda isto. Senhor, por favor, o faça. Ouça minha oração. Eu oro 
com todo o meu coração, que o Senhor o fará, confessando tudo que
eu sei que está errado. E agora, ajude-nos, e que o Espírito Santo tome
o controle. E estas pessoas colocando as mãos umas sobre as outras,
que elas possam ser curadas, agora mesmo. Conceda isso, Pai, através 
do Nome de Jesus Cristo.
207 E agora, Satanás, eu te conjuro, pelo Sangue de Jesus Cristo,
aquele Sangue todo-sufi ciente; que através da Vida que estava naquele
Sangue, que agora está em nossos corações, fomos mudados daquilo
que uma vez éramos, para cristãos. Um dia tínhamos dúvidas, agora
somos crentes. Nossos pecados estão sob o Sangue.
208 “Aquele que confessar os seus pecados receberá perdão.”
Nós confessamos nossos pecados e recebemos perdão. Agora nós
estamos, não mais... nossos pecados estão no mar do esquecimento. 
Já não podemos mais ser acusados de pecado. Nós os confessamos. 
Fizemos a coisa certa. E agora o grande abismo que havia entre nós e
Deus foi tirado. Deus lançou os pecados no mar do esquecimento. E le
nem sequer pode mais se lembrar de nós como pecadores. Nós não
somos mais pecadores. Somos fi lhos e fi lhas, e agora estamos aqui
para uma libertação da carne. E porque somos cristãos, a Palavra diz,
a Palavra, a Palavra que Cristo nos deixou diz: “Estes sinais seguirão 
aos que crerem. Se colocarem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados”. 
E assim estamos fazendo, por fé estamos fazendo isto, no Nome de
Jesus Cristo.
209 Agora, cada pessoa aqui coloque as mãos em alguém próximo
a você. Coloque as mãos em alguém ao seu lado, e agora diga: Satanás,
eu te ordeno. [A congregação diz: “Satanás, eu te ordeno.”- Ed.]
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mão do jeito que você gostaria que Jesus orasse por você, vê, e observe 
o que acontece. Vejam, a Palavra de Deus não pode falhar. Correto? [A
congregação diz: “Amém.”- Ed.] Ela é a Verdade. Ela não pode falhar.
200 Agora, agora, a primeira coisa que nós fazemos, vamos apenas
esperar um momento e confessar todas as nossas incredulidades...
Vamos... Confessar todos os nossos pecados, confessar tudo o que já
fi zemos errado. Vamos dizer: “Senhor Jesus, perdoe-me”. Vamos... Eu
quero que esta seja uma reunião verdadeira onde Jesus Cristo possa
ser manifestado, onde Jesus Cristo seja magnifi cado. Agora, enquanto
estou falando com vocês, confessem tudo, digam: “Senhor, eu tenho
tido muitas dúvidas. Mas bem aqui em Tua Presença, nesta noite,
quando eu me posiciono e vejo a própria coisa que seria totalmente 
impossível sem Ti, ninguém pode fazer isto”.
201 Você deveria fi car envergonhado de chamar isto de “um
espírito mau”, porque isso é imperdoável, vê. Veja, Jesus disse isso.
Chamar a obra do Espírito Santo, que a Bíblia disse que Ele faria,
chamá-la de espírito mau, então é... então isso é imperdoável. Vê?
202 Então você diz: “Eu estou aqui agora, sabendo que, assentado
aqui,” seja qual for a posição em que você estiver, “sabendo que Tu
estás aqui. Porque, você não poderia fazer estas coisas... E agora, nosso
irmão Branham, ele simplesmente tem fé para crer que Tua Palavra é a
verdade, e ele tem um dom. Eu tenho um dom também, o dom do Teu
Amor. Eu tenho o dom do Teu Espírito em mim. Eu tenho um dom
em mim e neste dom está a cura. Agora, eu estou pedindo a cura pelos
meus amigos doentes sentados aqui. Estou pedindo cura, e eles vão
pedir cura para mim. Agora, o Senhor me perdoe pelos meus pecados.
E, Senhor Jesus, se eu tenho  feito ou dito algo errado, perdoe-me.
Releve-me, Senhor, e eu vou fazer isso certo. Se Tu me revelares e me
mostrares o que eu tenho feito errado, eu vou fazer isso certo”.
203 E eu peço agora por misericórdia para esta audiência. Conceda
isto, Senhor. Tenha misericórdia dos doentes e afl itos. Essas pessoas
estão aqui orando. Elas creem. Elas têm visto a Ti presente. Eu tenho
visto a Ti, Senhor. Todos nós temos visto a própria evidência do Deus
Vivo.
204 Temos esquecido completamente. Temos ido tanto, Senhor,
para o lado oposto, para o lado híbrido, denominacional, de credos,
de grandes igrejas e os cuidados do dia. Nós, os pentecostais, Senhor,
temos visto o Senhor fazer tanto, até que nos endurecemos distantes
de Ti. É lamentável, Pai. Perdoe-nos por isto. Temos visto tanto

q
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11 Agora, eu estava entrando e ouvi o irmão Vayle falar antes de
mim. E eu vou tentar terminar mais cedo cada noite, o mais cedo que
eu puder. E eu estarei orando pelos doentes, na forma como o Senhor
dirigir, e pedindo a Deus para abençoar o irmão Carlson e todo o
grupo aqui em Chicago, que está esperando pela Vinda do Senhor.
12 Talvez um pouco depois, no decorrer da semana, eu conte a
vocês uma visão que eu tive nesta manhã, pouco depois do amanhecer,
assim que comecei a vir pra cá, concernente a isto; talvez em algum
momento que eu conseguir um pouco mais de tempo, durante a 
semana, se o Senhor permitir.
13 Agora, quantos aqui que nunca estiveram em uma das reuniões
antes, deixem-nos ver suas mãos; aqueles que nunca estiveram em
uma destas reuniões. Bem, bem, nós estamos felizes de tê-los aqui
neste pequeno tabernáculo, nesta noite, e nesta arena, onde eu penso
que era usada para luta livre, não era? Ou boxe, e assim por diante.
14 Eu lembro que preguei aqui há não muito tempo atrás, em
Vincennes, Indiana... ou melhor, Evansville, Indiana, onde eu fui ao
Luvas de Ouro, quando era uma criança. Então comecei a lutar em
lutas profi ssionais, quando garoto, e venci quinze lutas profi ssionais
consecutivas. E eu perdi uma e foi por um empate em Evansville,
Indiana. E na mesma arena, onde eu tinha lutado com esse homem, eu
voltei pregando o Evangelho. Eu disse: “Agora estou lutando, não com
meu irmão, mas com o demônio que tem amarrado meu irmão.” Isto é...
15 E então estamos aqui nesta noite, no lugar que foi transformado
de lugar de luta para tentar amarrar um ao outro com nó de luta livre, 
para lugar de luta para tentar amarrar o diabo com o mesmo nó, pela 
Escritura, de forma que ele não consiga se desvencilhar disso até que 
ele se dê por vencido. Isto é certo. E agora, nós oramos para que o
Senhor nos ajude a fazer isso.
16 Uma vez mais, agora, haveria alguém, antes de lermos a
Palavra, que gostaria de ser lembrado em oração? Apenas levantem
as mãos, eu sei que está quente aqui esta noite, é por isso que vamos 
nos apressar. E, lembrem-se de voltar amanhã à noite. E é quarta-feira
à noite, quinta-feira à noite, sexta-feira à noite. E eu acho que sábado
de manhã, eu vi na lista, haverá o café da manhã com os Homens de 
Negócios, na manhã de sábado. Sábado à noite na Escola Lane Tech. E 
domingo, domingo à tarde e domingo à noite, aqui. Vamos...
17 O que? [Um irmão diz: “Fale um pouco mais neste microfone”. – Ed.]
Neste? Muito bem. [Este bem aqui] Sim. Vocês conseguem ouvir 
melhor? [A congregação diz: “Amém”.] É isso? Está bem. Tudo bem,

q g
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senhor eu vou me lembrar de fi car deste lado. Agora vamos inclinar 
nossas cabeças.
18 Agora, Pai Celestial, enquanto nos aproximamos dessa hora,
quando homens e mulheres têm que fazer uma escolha, percebemos
que não seremos capazes de sair deste edifício da mesma forma que 
entramos. Nós nunca podemos entrar na Casa do Senhor e sair do
mesmo jeito, fi camos melhores ou piores. Conceda, Senhor, que nós
possamos sair, nesta noite, melhores do que entramos aqui.
19 E estas poucas palavras, estes textos, as Escrituras que tenho
anotado aqui para uma pequena Mensagem, nesta noite, que isso
possa ser para a honra de Cristo. Que o Teu povo, ao ouvir Isto, possa
receber fé, pois nós verdadeiramente cremos que estamos vivendo as
últimas horas do último dia. O sol está se pondo por algum tempo.
E a longanimidade de Deus o tem segurado. São as sombras que
estão se ajuntando agora. E nós oramos, Deus, que Tu nos deixes nos 
apercebermos disto mais do que nunca.
20 Abençoe essas pessoas que levantaram as mãos. Perdoe os
nossos pecados. Dê-nos fé em Tua Palavra e na Vinda de Teu Filho.
Pois nós te pedimos em Teu Nome e para Tua Glória.  Amém.
21  [Alguém diz: “E eles perguntaram se o senhor oraria. Tem uma
senhora lá atrás, ela estava muito, muito doente e desmaiou”. – Ed.] Um
momento. Há uma senhora ali atrás, nos fundos, que está desmaiada,
eu creio que é isso, e ela está doente. Vamos orar.
22 Pai Celestial, no Nome de Jesus, Teu Filho, que o poder que
levantou aquele jovem, naquela noite, sentado durante toda a noite, 
ouvindo a pregação de Paulo, que o mesmo poder que o trouxe de
volta à saúde, que possa fazer da mesma forma por esta nossa irmã que
desmaiou, talvez por causa do calor, e está ali atrás doente. Permita
que o Espírito Santo, Senhor, o Espírito de Vida venha sobre ela e
fortaleça sua vida mortal. Conceda isto, Senhor. Nós encomendamos
isto a Ti agora, no Nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém.
23 Deixe-me ouvir de você. Se fi car pior, eu vou lá atrás para vê-la.
24 Agora, no Livro de São João, no capítulo 12 e no verso 32, eu
desejo ler uma pequena porção da Escritura, apenas para formar um
texto, para construir um contexto. E eu vejo que está difícil para vocês
me ouvirem, eu posso dizer pela forma como vocês estão agindo, um
retorno no edifício, e eu vou tentar falar tão claro quanto eu puder. Eu
quero ler este texto, Jesus falando:  

E eu, quando for levantado da Terra, atrairei todos os homens a Mim.
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todo o seu coração. Continue, diga: “Obrigada, Senhor, por me fazer 
fi car bem”.
192 Você, o sangue está onde está nossa vida, não é? Mas Deus
pode curar qualquer coisa, você crê nisto? Sangue, qualquer coisa
mais. Muito bem, isso acabou. Vá, diga: “Obrigado, Senhor”. Vá, creia 
de todo seu coração.
193 E se eu simplesmente colocasse as mãos sobre você e dissesse:
“O Senhor te abençoe,” você creria que seria curado? Venha adiante,
então, veja. No Nome de Jesus Cristo, Deus, cure-o. Tenha fé.
194 Eu nunca tinha visto tantas pessoas neste... Esta senhora aqui
tem artrite, também, complicações, coisas. Sim, correto. Você crê que
Deus te deixará bem? Vá e diga: “Obrigada, Senhor Jesus”.
195 Quantos aí querem crer agora? “Nem só de pão o homem viverá,
mas de toda a Palavra que procede da boca de  Deus.” Você crê que a boca 
de Deus disse isso, o...? Jesus Cristo é Deus em carne. Nós sabemos
disto. Não há argumento contra isso. Ele não era apenas um profeta; 
Ele era Deus, Deus manifestado em carne.
196 A última coisa que Ele disse, de acordo com o Evangelho,
quando Ele deixou a terra: “Estes sinais seguirão aos que crerem; se
impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados”. Você crê nisto
de todo coração? [A congregação diz: “Amém.”- Ed.] Agora, quantos
crentes estão aqui, levantem as mãos. Muito bem.
197 Agora eu quero que vocês façam algo. Quantos aqui têm algo 
errado, que querem receber oração? Levantem as mãos. Agora, parece
que são todos. Agora, aqui está o que você deve fazer. Você exercita 
sua fé, eu vou exercitar a minha fé, e nós faremos uma união, (está
fi cando tarde) por Deus. E então você vai orar pela pessoa que tem
suas mãos colocadas sobre você? Porque, eles estarão orando por 
você, vejam, vocês.
198 Como, como aqui estava alguém, eles têm suas mãos em mim, 
eu tenho minhas mãos sobre eles, estou orando por eles, eles estão 
ora ndo por mim. Eu estou dizendo: “Senhor, eu sou um crente. Esta
senhora, este senhor, este menino, menina; quem quer que seja, estão 
sofrendo. Por favor, querido Deus. Eu sofro, eu sei o que eles estão
passando. Cure-os, querido Deus”.
199 Sejam profundamente sinceros agora, sejam profundamente
sinceros e apenas ore da maneira como você gostaria que eles orassem
por você. Veem? Faça aos outros o que você gostaria que os outros
fi zessem a você. Agora, ore pela pessoa sobre a qual você colocou sua
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orando pelo seu bebê. Tudo bem. Ele vai superar isso. Vai dar tudo
certo. Não duvide disto.
183 Você crê de todo seu coração? Você crê que Jesus Cristo é o
mesmo ontem, hoje e eternamente? Se o Senhor Jesus me revelar qual
é o seu problema, você crerá Nele?
184 Você tem uma condição nervosa, complicações; claro, uma
mulher na sua idade. Mas, mesmo assim, aqui está uma grande coisa,
é um tumor. Você crê que Deus pode me dizer onde está esse tumor?
É no seu seio esquerdo. É isto? Tudo bem. Vá, crendo nisto, e esse

q pq

tumor sairá. Tenha fé em Deus. Não duvide.
185 Tenho visto algo abençoado acontecer e coisas horríveis
acontecerem, nesses momentos. “A obediência é melhor do que o
sacrifício, e atender melhor é do que a gordura de carneiros.” Isto é certo? 
[A congregação diz: “Amém”- Ed.] Senhor Jesus, seja misericordioso.
Que coisa, oh, que coisa! Obediência, sinceridade e obediência; como
o Senhor Jesus acabou de fazer algo nesse momento! Vou contar-lhes
em um minuto. Creia. Não duvide.
186 Você crê que Deus vai te curar aí, irmã, com o vestido amarelo, 
sentada ali orando? Ok. Está tudo bem. Tudo bem, receba a cura.
Tenha fé. Não duvide. Creia.
187 Sentada logo ali atrás na segunda fi leira, você tem problema
de garganta, também, aquela senhora ali olhando bem pra mim. Você
crê que Jesus Cristo te fará fi car bem? Crê? Sim. Você teve que ceder,
dar a alguém um lugar para sair. Cinco minutos mais, e você teria
sido curado. Ele perdeu a cura, mas você a recebeu. Você pode obter
o seu pedido agora. Isso te deixa.
188  Você crê que Deus pode curá-la? [A irmã diz: “Sim, senhor”. - Ed.]
Você crê que Deus pode me dizer qual é o seu problema? [Sim.] Você
tem diabetes. [Sim.] O seu esposo está aqui com diabetes também, não
está? [Sim, senhor.] Está bem. Ambos fi carão bem. Vão, creiam nisto 
de todo o coração.
189 Asmática, nervosa. Você crê que Deus pode curá-la? Crê com
todo o seu coração? Deixe-me colocar as mãos sobre você enquanto
passa. No N ome de Jesus Cristo, que ela seja curada. Conceda isto.
190  Artrite. Você crê que Deus vai te curar? [A irmã diz: “Sim, eu
creio”. - Ed.] Bem, vá, diga: “Obrigada, Senhor Deus. Eu creio com
todo o meu coração”. Sim, senhor.
191 Oh que coisa! Nervos, artrite, estômago. Apenas creia com
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25 Eu quero tomar isto para um texto: Há Somente uma Maneira
Provida por Deus para Qualquer Coisa. Uma única maneira que Deus
proveu para resolver todas as coisas. Agora, qualquer outra maneira 
além desta seria um jeito pervertido em relação ao de Deus. Deus 
pode ter apenas uma maneira para fazer qualquer coisa. Sua primeira
maneira é sempre a única forma Dele fazer isso. Porque Deus, ao
fazer uma escolha ou uma decisão, há de permanecer sempre com
essa decisão. E se Ele mudar essa decisão em razão de uma maneira
melhor, então isso mostra que Deus não é Deus, que Ele não é infi nito;
Ele encontrou algo melhor do que Ele sabia antes. Ele não muda. Ele
faz os Seus caminhos perfeitos. Suas Palavras são perfeitas. E qualquer
maneira que tira ou acrescenta, qualquer coisa que Deus não proveu
está errado.
26 Eu creio que no último livro da Bíblia, chamado Apocalipse,
está escrito: “E se alguém acrescentar ou tirar quaisquer palavras do livro 
desta profecia, sua parte será tirada do Livro da Vida”.
27 E agora, portanto, Deus fez um caminho, e um caminho
perfeito, e nós devemos andar bem por ele, não tentar fazer Dele algo
melhor, não tentar tirar nada Dele, injetar algo ou tirar algo Dele.
Devemos deixá-lo exatamente da maneira que Deus o estabeleceu.
Qualquer outra coisa está errada.
28 Mesmo no Livro de Gênesis, no princípio, Deus disse, em
Gênesis 1º, falando acerca da natureza, Ele disse: “Que cada semente
produza conforme a sua espécie”. Cada semente deve permanecer na
sua espécie. Agora, mudar isso seria fazer algo que Deus disse para
não fazer.
29 E agora, nós descobrimos, e agora olhe para o homem, o que
ele tem feito por atravessar o modo de vida de Deus. Queremos tomar 
isto como um contexto, para dizer o que eu quero dizer para vocês 
sobre o Senhor Jesus. Veja, quando o homem... Quando Deus fez uma
semente, Ele a fez perfeita, e agora o homem tem tentado injetar algo
nessa semente.
30 Por exemplo, hoje, vindo pra cá, eu notei que no sul de Indiana,
e todo o caminho por Indiana, havia o que nós chamamos de “milho
híbrido”. E que bela e grande espiga de milho é aquela, mas não é boa 
nenhum pouco. Parece ser melhor, mas não é. Absolutamente, não é
boa mesmo.
31 E nós descobrimos que ao hibridizar frangos, descobrimos isto.
Você, alguma vez tentou comer frango frito nos dias de hoje? Bem,
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você mal consegue comer. Ele - ele cheira... e aquilo tem gosto como
do cheiro do frango. Então o que é isso? Existem oitocentas pessoas 
doentes em Jeff ersonville, Louisville e em Nova Albany agora, por
comerem ovos de galinhas híbridas. Vejam, eles pegaram o frango e o
criaram de diferentes maneiras.
32 E então, outra coisa, eles estão chegando a um ponto onde
pulverizam com estes pesticidas, e usam esse DDT. Os frangos e os
animais são contaminados por isso. Nós estamos certamente vivendo
nos últimos dias. Eles estão produzindo coisas diferentes, misturando,
e isso resulta num produto que não é bom.
33 E ao fazer isso, eu estava lendo em uma revista de medicina,
creio que era, e na Revista Seleções, sobre como isso tem mudado o
curso da vida das pessoas. Está até mesmo pervertendo homens e
mulheres, de forma que os homens estão se tornando mais parecidos 
com as mulheres, e as mulheres com os homens. Os homens estão se
tornando uns maricas e as mulheres estão fi cando masculinas. É uma
coisa híbrida. Vê, aquela célula que ingerimos daquele animal híbrido,
na verdade não é a célula adequada para nós. Por isso, ao fazê-lo, veja,
a célula daquele animal, ou a célula daquele trigo, ou do milho, não é
a célula correta. E para que possa crescer, parecer maior; isso tem que
ser pulverizado o tempo todo. 
34 Agora, uma planta genuína, uma boa e saudável planta
não tem que ser pulverizada de forma alguma. Nenhum inseto irá
incomodá-la, porque ela possui um repelente em si, que ela expele e
mantém todos os insetos fora. Agora, esta é à maneira de Deus.
35 O que trouxe a doença ao mundo foi o pecado. Quando
o homem se afastou da maneira provida por Deus, ele deu lugar a
todo demônio que existia, à doença, e assim por diante. Porque ele
tem que se manter medicado e pulverizado, e isso é simplesmente
o cruzamento de uma geração com outra geração. Agora, você pode
ser um cristão, e sua esposa pode ser uma cristã; mas os genes do seu
corpo ainda são a herança do seu pai, do seu avô e assim por diante.
Como Daniel disse: “Cada geração vai fi car mais fraca e mais sábia”.
E isso atinge a raça toda, toda a raça humana morrendo.
36 Apenas pense, alguns anos atrás, você nunca ouvia de
ninguém se machucando ao jogar beisebol. Agora eles têm que usar
um capacete, para rebater, e eles matam muitos todos os anos. Você
acerta o homem, ele é tão fraco, é como um porquinho da índia, ele
morre na hora. E você nota, novamente, eles costumavam...
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algo, alguma coisa, resolver um negócio, é uma pensão ou algo que ele
está tentando obter. Correto, ele está tentando conseguir uma pensão.
É isto. Sim, senhor, uma pensão. E então tem...
177 Eu vejo um garotinho, tem cerca de doze anos de idade, ou
algo assim. Ele é apenas um menininho, e na verdade ele não é seu
fi lho. Ele é um - ele é um... você o criou, e tem algo que você pensa,
que, ele, algo deu errado com ele. Ele não é. Ele é apenas um garotinho.
Ele fi cará bem. Com certeza. Está tudo bem. Creia na coisa certa. Tudo 
fi cará bem. Vá, crendo nisto. [A congregação se regozija. - Ed.] Deus
te abençoe, irmã. A propósito, você crê que Deus pode me dizer quem
você é? Você crê que Deus pode me contar quem você é senhora? Srª 
Red é quem você é. Correto. [A congregação se regozija - Ed.]
178 Sonny, está certo. Você cuida da sua tia. Ela pensou que algo 
tivesse acontecido, mas não. Você é apenas um pequeno garoto. Você 
não quis fazer aquilo. Vá em frente, você fi cará bem. Amém.
179 Que coisa, como o Espírito Santo gostaria de romper com
isso! Veem?
180 Como vai? Se o Espírito Santo me contar qual é o seu problema,
você vai crer em mim então, não vai? [A irmã diz: “Eu creio”. - Ed.] 
Você crê. Muito bem. Você tem uma condição nervosa. Você tem
um barulho como um zumbido em sua cabeça. Isso mesmo. “Oo-oo-
oo”, fazendo assim o tempo todo. Correto. Então você foi examinada
devido a um tumor, e eles descobriram que o tumor estava no reto. 
Você crê de todo o seu coração agora? “Sim.” Isto é certo. “Amém.”
Siga seu caminho, crendo, e você fi cará bem. Creia. Alcançou o que
queria? Muito bem “Amém” Vê? …?...
181 Você crê de todo o coração? [A irmã diz: “Eu creio.”- Ed.]
Tenha fé. Não duvide. Creia que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje
e eternamente. É por uma pessoa mais jovem que você está aqui.
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Não, são duas. Você tem duas fi lhas, e ambas têm como que uma
crise nervosa. Correto. Senhor Deus, seja misericordioso com essas
crianças. Você crê que se eu simplesmente... Se eu falar Sua Palavra,
você crê que elas sairão disto? “Eu sei disto.” Então vá, receba isso.
Deus te abençoe. [A congregação se regozija. - Ed.] “Se tu podes crer,
todas as coisas são possíveis.”
182 Você crê nisto, não crê? Crê com todo o seu coração? Você crê
que o bebê com aquele problema na garganta fi cará bem? Muito bem,
você pode receber isso, senhor. Eu vejo aquela mulher aparecendo
aqui, e ali atrás, e aqui, e eu pensei: “O que foi isso?” Assentada ali,
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171 Nós vamos falar um com o outro, apenas um momento, então,
fi quem em silêncio, vejam. O Espírito Santo é muito tímido, e eu estou
falando com você como o nosso Senhor falou com a mulher no poço.
172 Agora, veja, não sou eu, porque eu não te conheço. Mas, você 
vê, eu sou um corpo de carne, você é um corpo de carne; mas dentro
de você está um espírito e uma alma, dentro de mim está um espírito e
uma alma. E então quando este Espírito dentro de mim, se é o Espírito
de Cristo, veja, então, e um dom sob o qual eu nasci...
173 Apenas como se você fosse dormir e sonhasse com alguma
coisa, você iria ter um sonho. Agora, vejam, estes cinco sentidos têm
que fi car inativos, e então você está aqui no mundo dos sonhos. E
depois, quando estes cinco sentidos se ativam novamente, você
acorda, vejam, porque seu subconsciente fi ca fora do seu consciente.
Mas quando eles estão juntos novamente, você não dorme, você
apenas rompe com aquilo. Vê? Você ainda está em seus cinco sentidos.
Compreende? Isso é um dom, onde, isto é um dom profético, uma
confi rmação de que Cristo ainda é o mesmo. Vê? Veem?
174 Nós temos ministros que são treinados na Palavra. Nós temos 
diferentes ministros, homens como Oral Roberts, que apenas impõe a 
mão e chacoalha a pessoa e diz: “Bendito seja Deus, você acabou de
receber”. Veja, e ele é apenas um daqueles tipos fortes com isso. Veja,
aquele é um homem de Deus, veja, sendo que ali é outro tipo que não
faz isso, mas eles fazem outras coisas. Tudo isso são dons do Espírito; 
apóstolos, profetas e pastores. Você crê nisso, não crê? [A congregação
diz: “Amém” - Ed.]
175 Você crê que Deus me enviou para fazer isto? [A irmã diz:
“Eu sei disto.”- Ed.] Você sabe. Obrigado, irmã. Sim, senhor. Por que 
eu te chamei de “irmã”? Porque quando você disse aquilo, eu senti o 
Espírito dizer que está certo. Agora você está aqui, e eu a vejo agora;
as pessoas ainda podem me ouvir. A mulher está passando por um 
tempo de insônia. Ela não consegue dormir. Isto é certo. Está fi cando 
muito doente, também. Mal consegue comer, você está fi cando muito
doente. Apenas... E você teme que seja pedra na vesícula. Isto é
correto. É exatamente isso. Você está certa. Doente, sentindo náuseas.
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Isto é certo. Então você - você está...
176 Há mais alguém por quem você está interessada. É o seu
marido. E ele tem um tipo de uma - uma doença nervosa, mental; que
é uma espécie de condição mental nervosa. E ele está incomodado
com algum tipo de problema que ele tem. Ele está tentando conseguir
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37 Como este boxe, eu creio que foi Bob Fitz simmons e Corbett ,
eles lutaram cento e vinte e cinco rounds. Agora, de duas a dez rodadas
e então você tem que trabalhar com eles por um mês para trazê-los de
volta à vida. Naquela época eles lutavam com os punhos descobertos,
e agora temos uma luva toda acolchoada em nossas mãos quando
lutamos. E agora eles vão ter que parar o jogo, porque cada vez que
você nocauteia alguém, isso quase o mata. Vê? E você vê, você, isto é...
38 E toda a raça está acabada. Não há nenhuma esperança.
Tudo está em seu fi m, gado, milho, tudo. Agora, você não consegue
pegar uma planta que foi plantada e hibridizá-la com alguma coisa,
trazê-la de volta e plantar, ela não fará isso. Ela não se reproduzirá.
Não consegue. Porque o Mandamento de Deus ainda permanece o
mesmo: “Cada semente produza segundo a sua espécie”. E se não é, se
é uma semente híbrida com uma vida pervertida, ela morrerá logo.
Você planta um milho híbrido, ele irá crescer somente até onde a 
espiga deveria começar, fi cará amarelo e retrocede.
39 Agora, do mesmo jeito eles têm feito com os animais. Têm feito
isso com as sementes. Têm feito isso com tudo mais. E eles têm feito
isso na igreja. Ao tentar fazer uma igreja mais bonita, um lugar melhor,
uma coisa bonita, grandes coisas. Eles a hibridizaram ao misturá-
la com alguma espécie de doutrinas feitas por homens, e assim por 
diante, e deixa a Palavra, onde poderia se reproduzir novamente, e
morre de novo. Vê? E tem... você simplesmente...
40 Existe uma maneira para fazer qualquer coisa, e esta é à maneira
de Deus. E fora disto, está tudo fora, porque não se reproduzirá. Eu
tenho Escrituras para estas coisas, para provar que isso tem que estar
aqui nos últimos dias.
41 Quando eu ouvi sobre aquela situação acerca do ovo outro
dia, eu voltei no meu livro onde o Senhor me falou em 1931, e lá eu 
tinha escrito no meu livro: “Nos últimos dias, advirta as pessoas para
não comerem ovos ou morarem em um vale”. E, veja, não sabendo
das consequências e como as coisas seriam, veja, mas mesmo assim
o Senhor previamente advertiu sobre aquilo, lá atrás há trinta anos,
veja, “não viver em um vale nos últimos dias” e “não comer ovos,”
tudo estará envenenado. Vê? E é simplesmente o que tem acontecido.
Agora imagine isso, trinta e tantos anos atrás.
42 A Palavra de Deus é a semente. Jesus disse isso, que “a Palavra
de Deus era uma Semente que um semeador semeou”. E Esta é a única
Semente que produzirá Vida Eterna. Agora, nós podemos ter todos os
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outros tipos de vida, mas vida... vida religiosa, vida doméstica, vida 
familiar, vida nacional. Mas a única Vida Eterna vem pela Palavra 
de Deus. Está é a única Semente que pode produzir Vida Eterna.
E agora eles estão tentando cruzá-La com credos, colocam algum
credo, alguma etiqueta denominacional ou algo Nela. E o que eles
têm feito com isso, isso tem levado a igreja a um lugar até que isso
cresce a um ponto onde deveria estar recebendo a Semente, a Palavra
Real, só que é uma condição híbrida, retorna aos seus ensinamentos
denominacionais e deixa a Real Palavra de Deus sozinha.
43 Portanto, estamos no tempo do fi m. Não existe nenhuma
esperança. Não podemos construir sobre esta nação. Esta nação está
baseada em política. A política está acabada. Eles estão... Ela está tão 
corrupta quanto possa estar. Quando você...
44 Vocês leram na Revista Life, onde este advogado, ou este juiz,
seu fi lho, um menino? Ele estava tão determinado em fazer rachas
com esses Rickies, e assim por diante, logo ali, esses hot rods. [Carros
modifi cados/turbinados – Trad.] E seu fi lho matou um grande grupo
de pessoas, um garotinho, um menininho, e um monte de pessoas.
E o juiz o libertou. É tudo um jogo político! Vejam, a vida nacional
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acabou. A vida natural botânica se foi. Está tudo tão misturado e
tudo mais até que não tem mais vida. A vida humana está uma
bagunça constante.
45 E a vida espiritual está no nível mais baixo que já esteve. Vê?
Veja, aí, ela está tão híbrida. Toda misturada e acrescentada com
alguma coisa, para fazê-la fi car melhor desta maneira. Eu lhes digo,
até no nosso movimento pentecostal; quando, estamos habituados a 
entrar nestes velhos bares como este, e lugares. Eu fui convertido num
antigo bar. E eu me sinto muito em casa agora. Eu olho ali atrás e vejo
aquele balcão, e tudo mais. Era uma igrejinha colorida, onde eu recebi 
o batismo do Espírito Santo, fui guiado até ali pelo Senhor. 
46 Agora, ao ver estes tipos de lugares, eles não querem. Eles
têm que ter esses grandes nomes fl oridos por trás. Tem que ter tanta
coisa por detrás, ou as pessoas não vão. Tem que ser tão bonito,
exteriormente, a ponto de que se não for assim então as pessoas não 
querem ter nada a ver com isso. 
47 Mas observe a Palavra do Senhor! Agora, Deus tem uma
maneira de fazer as coisas e nós devemos fazer da maneira que Ele quer
que seja feito. Se não for assim, então não é efi caz. Jesus encontrou algo
parecido quando Ele veio em Seu dia. Ele disse: “Vós, pelas vossas próprias
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primeiro Ele pediu a ela para dar-Lhe de beber, e ela não o faria,
porque ela era de outra raça. E Ele a fez saber, imediatamente, que 
não havia diferença entre raças.
167 E aqui estamos, nesta noite, após dois mil anos. Agora, Jesus
Cristo prometeu que as coisas que Ele fez, o crente as faria também. 
Isto é certo? Todos creem assim? [A congregação diz: “Amém.” - Ed.] 
São João, capítulo 14, verso 12. E, agora, por quê? Ele era a Palavra. Está 
certo? E Ele disse: “Se estiverdes em Mim, e Minhas Palavras estiverem em
vós, pedireis o que quiserdes”. Agora, se esta mulher está doente, eu não
poderia curá-la. Ninguém poderia curá-la; Deus já fez isso. Se ela é
uma pecadora, eu não poderia salvá-la. Deus já o fez. Ela apenas tem 
que crer nisto.
168 Mas agora, se Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, 
e dá um sinal Eterno de Sua ressureição, nestes últimos dias, então
Ele falará através de mim se eu sou Seu servo, chamado para este
propósito. Agora, nem todos os servos são chamados para este
propósito, veja, mas há, pelo menos, um que foi chamado em uma 
geração. Agora, se for assim, é para mostrar para o resto deles, em seu
ministério, que Deus é com você.
169 Veja, Ele faz outras coisas. Eu falei em línguas. Eu não, eu não
faço isso todo o tempo. Já falei quatro ou cinco vezes em minha vida.
Eu não sabia o que estava fazendo. Ouvindo a mim mesmo falando
um dia, pensei, olhei ao redor e vendo o que estava acontecendo. Ouvi
alguém, parecia que estava falando alemão. Olhei e vi onde estava. E
era eu fazendo isso. Eu mesmo. Vê? E eu pensei que eu poderia passar
por uma tropa e depois saltar um muro. Mas descobri que era eu, então
eu apenas me mantive bem quieto até que Ele terminasse. Então aquilo
foi o Espírito Santo fazendo intercessões por uma mulher, que mais
tarde apareceu e muito, muito má com tuberculose, e o Senhor a curou.
170 Mas agora, para esta audiência aqui, esta senhora é uma
estranha. Ela é uma senhora de cor, e ela tem por volta da minha 
idade, mas eu nunca a vi. Ela é apenas uma mulher. Agora, ela está
de pé aqui por alguma razão. Eu não sei. Eu não poderia te dizer. Eu
não sei nada sobre ela. Mas se o Espírito Santo pode me revelar qual 
é o problema dela, ou para que ela está aqui, ou o que ela quer, ou
algo como isso, ou o que ela fez, ou o que ela deveria ter feito, ou algo 
assim, então, e deixá-la julgar se está correto ou não. Isso convenceria 
a todos que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente? [A
congregação diz: “Amém.” - Ed.]
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Está faltando quatro. Bem, eles não atendem à chamada. Isto é tudo
que eu sei, apenas fazer a chamada. Tudo bem.  Quantos estão 
faltando? O número dois está faltando, número dois? Quem tem o
cartão de oração número dois? Tem alguém aqui que não fala inglês?
Cartão de oração número dois?
161 O rapaz apenas mistura aqueles cartões e os entrega em mãos,
eles, qualquer um pode pegar. Não pegue se você não vier. Vê? Você 
deve vir, se você estiver vindo, não dê o cartão a ninguém mais; você
mesmo tem que vir.
162 Cartão de oração número dois? Tudo bem, se não está aqui,
vamos inclinar as cabeças. Está extremamente quente, muito, muito
quente. E talvez esta senhora aqui tenha o cartão. Você tem o cartão
de oração número dois senhora? Você tem o cartão de oração número
dois? Talvez ela seja norueguesa ou algo assim e não fala inglês. Billy,
cheque aquele cartão ali embaixo, alguém, e veja se ela tem o cartão 
número dois. Sim... Agora... [Alguém diz, “Sim.”-Ed.] Número dois.
Muito bem. Número um, dois, tudo bem. Sim. Correto, agora, um, dois,
três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Faltam aproximadamente
mais dois ou três. Do um ao quinze se quiserem.
163 Bem, todos reverentes agora, vejam. Está bem, agora estejam 
realmente em reverência e orem agora. Quantos vão orar? Levantem 
as mãos: “Eu vou orar. Eu vou orar, crendo em Deus”.
164 Agora, quantos aqui não têm um cartão de oração, e você
sabe que Deus vai te curar, deixe-nos ver sua mão. Creia que Deus 
te curará. Todos, muito bem, por toda parte agora, cada um creia. 
Tenha fé. Não duvide. Creia em Deus com todo o coração. Muito bem.
Venha, senhora.
165 Isso deixa todo mundo apressado e nervoso, e o Espírito
do Senhor não gosta disto de forma alguma. Veem? Vamos fi car
tranquilos, vejam. Aquietem-se, digam: “Senhor, eis-me aqui, aqui
estou para Te servir. Eu Te amo, e eu sei que me concederás o meu
pedido”. É isto. Agora vocês conseguem me ouvir? Eu vou tentar fi car
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bem aqui.
166 Uma senhora aqui. Aqui está um belo quadro da Bíblia
novamente. Aqui está uma senhora de cor. Eu sou um homem branco.
Certamente isso traz um belo quadro da Bíblia, para vocês de fora.
Jesus encontrou a mulher no poço. Ela era uma samaritana, Ele era
um judeu, e eles começaram a conversar. Ele disse: “Dá-me de beber”. 
Foi falando com ela, e Ele descobriu qual era o seu problema. Mas 
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tradições, invalidais a Palavra de Deus, pelas vossas tradições”. Vejam, eles 
tinham hibridizado, injetado suas próprias tradições nos mandamentos
de Deus, o que tornou os mandamentos sem nenhum efeito.
48 Hoje, eu sei que se tornou a mesma coisa. Não resta nada, meu
amigo cristão, a não ser a Vinda do Senhor Jesus Cristo. Esta é a única
esperança que a Igreja tem. E se for assim, se isto alguma vez levantar 
outra denominação, está acabado, porque toda denominação acaba 
quando se torna uma denominação. É a mesma coisa...
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49 Eu direi algo aqui, talvez eu não deva dizer, mas ainda assim
eu creio que deva dizer isto.  Se você notou, Lúcifer está fazendo,
hoje, exatamente a mesma coisa que ele fez no começo. Vê? Lúcifer,
no princípio, queria fazer para si um reino que fosse maior e mais 
bonito que o reino de Miguel, Cristo. Esta era a ambição dele, alcançar
algo como aquilo. E o que ele fez para conseguir isso? Ele pegou anjos 
caídos que abandonaram seu primeiro estado. Ele os tomou para fazer
isso com eles.
50 E hoje Lúcifer tem entrado na igreja, subtraído a Palavra de
Deus e injetado a denominação. E ele está construindo uma igreja, 
um movimento ecumênico que está sucedendo agora, para unir todos 
os protestantes, e todos juntos virem à Igreja Católica. E este papa 
que eles têm agora, para fazer a mesma coisa, exatamente o que a
Escritura disse que faria.
51 E por meio de que ele está fazendo isso? Ele está fazendo
isso por meio de homens desses grandes movimentos ecumênicos,
que não conhecem a Deus; e por meio de muitos deles nas igrejas 
pentecostais, porque eles estão fazendo a mesma coisa. O que é isso? 
Ele está fazendo isso com anjos caídos: luteranos caídos, metodistas
caídos, pentecostais caídos, que abandonaram o seu estado original
da Palavra de Deus, voltando diretamente para fazer um grande 
movimento ecumênico. Mensageiros caídos, mensageiros que uma
vez estiveram com a Palavra, mas venderam sua primogenitura e
se uniram com o mundo. A mesma coisa se vê no último dia. E os
seus... e Lúcifer está alcançando hoje, através de homens com aqueles 
espíritos, o que ele fez com os anjos no princípio, os anjos caídos que
não guardaram o seu estado original de obediência a Deus. E ele está
fazendo a mesma coisa hoje.
52 Oh, você nunca encontrará um caminho, nenhum caminho de
forma alguma. Eu não me importo se você está em um bar, ou na rua,
ou onde quer que você esteja. Deus proveu um caminho para o homem,
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para vir a Cristo e receber Vida Eterna. Jesus disse: “E Eu, quando for
levantado da terra, atrairei todos a Mim”. Este é o único caminho de Deus.
“Quando Eu for levantado da terra, atrairei todos a Mim.” 
53 Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele disse, em São
João, no capítulo 14 e versículo 12: “Aquele que crê em Mim, também 
fará as obras que Eu faço”. O caminho provido de Deus. Marcos 16 diz: 
“Estes sinais seguirão aos que crerem; em Meu Nome expulsarão demônios,
falarão novas línguas, e pegarão nas serpentes e, se beberem alguma coisa
mortífera, não lhes fará dano algum; e imporão as mãos sobre os enfermos e
os curarão.” As mesmas coisas que Cristo fez! Isto é...
54 Ele era a Palavra de Deus manifestada. Ele era a promessa de 
Deus confi rmada. Ele era. Ele era Deus em forma de carne. A Bíblia
disse que: “Deus estava em Cristo”. Aquele grande Jeová que criou os 
céus e a terra foi manifestado em um corpo, o Senhor Jesus. E naquele
Homem, Ele poderia realizar. Até... Ele tentou isso através de Moisés,
e Ele tentou em Jacó, e fez o mesmo em José. Mas Ele vem em Sua
plenitude, no Homem Cristo, Ele era a plenitude da Divindade em 
um corpo, onde Deus podia Se expressar. E Ele disse: “Quem pode
Me acusar de pecado? Pecado é ‘incredulidade’. Se Eu não tenho feito
exatamente o que as Escrituras disseram que Eu faria, então quem
pode me condenar e dizer onde Eu falhei de alguma maneira?” Veja, 
é a maneira provida por Deus. 
55 E Cristo, o Justo, teve que morrer a fi m de produzir Vida Eterna
pelo Seu Sangue, doando Sua célula de Sangue, para que pudesse nos
dar a Vida Eterna. Este é o caminho provido por Deus. 
56 Nunca houve nada que alguma vez superasse a maneira
de Deus em qualquer coisa. Eu não me importo o que seja. Se as
pessoas simplesmente não tentassem injetar suas próprias ideias, mas
somente o tomassem da forma como Deus disse, crendo Nisto. Veja,
parece que é tão difícil para o homem abandonar suas próprias ideias,
ele simplesmente tem que ter algo para fazer nisto, ele mesmo. Ele
tem sempre lambuzado, me desculpem a expressão, ele lambuzou a
maneira de Deus para si, ao injetar a sua própria maneira Nisto.
57 Será que eles, você acha que eles poderiam encontrar uma
maneira melhor para um pintinho nascer do que bicar a casca
para sair? Eu me pergunto se você poderia encontrar uma maneira 
melhor. Não, senhor. Ele nasce com um pequeno caroço no fi nal de
seu pequeno bico. E toda vez que ele movimenta sua cabecinha para
frente e para trás, “Amém, Amém, Amém,” ele arranha a casca até
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Lee Vayle diz: “Não seria melhor eles se levantarem, irmão, fi carem
de pé?” - Ed.] Fique de pé, quem tem o cartão de oração número um.
Se você puder, levante-se. Não conseguimos ver muito bem daqui, é 
a iluminação que não está muito boa. Cartão de oração número um,
número dois, número três, número quatro, cinco, seis, sete, oito.
155 Esta senhora aqui, enquanto você fi -... Do um ao quinze,
levantem-se agora, enquanto o restante de nós inclina as cabeças.
Venham bem aqui, venham bem aqui, do número um ao quinze;
enquanto inclinamos as cabeças e oramos por esta senhora que 
está doente aqui. Srª Way tem o seu aqui, agora, enquanto oramos 
novamente por ela. Está terrivelmente quente aqui, hoje à noite, o 
suor está simplesmente saindo nos meus sapatos. Vamos orar agora,
todos com as cabeças inclinadas.
156 Nosso Pai Celestial, conceda-nos estas bênçãos no Nome de
Jesus Cristo, Teu Filho. Que graça, misericórdia e paz ajudem nossa 
querida irmã, Deus, enquanto ela está doente e necessitada. Permita 
que o Espírito Santo venha sobre ela, Pai, e lhe devolva a boa saúde. 
Ela está doente, ela vem à igreja, nesta noite, quer desfrutar disto, e
aqui a encontramos sentada, doente, fraca; por causa da quentura do
calor da igreja. Deus, conceda-lhe a cura. Eu oro por estas bênçãos em
Nome de Jesus Cristo. Amém.
157 Muito bem, o Senhor abençoe agora. Creia. Eu vi irmã Way 
acenar com a cabeça. Ela está em si agora. E agora, se algum de vocês
puder levá-la para fora onde ela possa tomar um pouco de ar. Está
terrivelmente quente. Se vocês fi cassem de pé aqui e soubessem o que
é isso, o que isso signifi ca a esta altura, agora!
158 Agora, vamos ver, quantos de vocês conseguiram? [Irmão
Vayle diz: “Dez.”-Ed.] Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Está
bem. Vamos começar a fi la de oração. Agora, todos simplesmente tão 
reverentes quanto possam. Agora, todos estejam orando. Enquanto 
isso, a pianista nos dê um acorde logo ali, se puder.

Somente crer, somente crer.
 Tudo é possível, somente crer.
159 Isso é bom. Agora, todos reverentemente e em oração agora. 
Muito bem. Agora, não se movimentem mais. Não. Não. Vocês,
pessoas, entrando e saindo, não façam isso, vejam, porque é muito 
perigoso, vejam, muito, muito perigoso. Muito bem. Agora, todos se
aquietem e orem, e creiam agora com todo o coração.
160 [O irmão Vayle diz: “Está faltando quatro.”-Ed] O que disse? 
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149 Como o grande São Paulo, que queria ser um rabino. Ele queria
ser um grande homem. Ele treinou. Seu pai e sua mãe o treinaram para 
ele ser assim. E de volta lá no deserto, depois de encontrar a Coluna 
de Fogo naquele dia, que lhe dissera: “Dura coisa te é recalcitrar contra 
os aguilhões”. Chamou-lhe pelo nome: “Saulo, Saulo!” Como poderia
uma Coluna de Fogo chamar seu nome? Mas Ela disse: “Eu sou Jesus”. 
E ele sabia o que Jesus houvera feito quando esteve na terra. Ele sabia
que a Coluna de Fogo era o Cristo que guiou o seu povo para fora do
Egito, através do deserto, e ele sabia que Esse ainda era o Ungido. 
150 E, Senhor, sabemos que Tu ainda és o mesmo hoje. Eu oro
por cada um. Dê-lhes paz em seus corações, Senhor. Santifi que esta
pequena igreja e possa tudo o que estiver ligado a ela, e todos os que
nos visitam, por amor de Jesus, eu peço isso.
151 E então, Pai, eu oro para que Tu também cures os enfermos.
Confi rme o que tenho falado como a verdade. Meu tempo está
terminando, Senhor, estou fi cando velho, e eu oro que Tu me ajudes a
ganhar cada alma que eu puder. E, Deus, permita que as pessoas vejam,
nesta noite, que se o próprio Todo-Poderoso descer em nosso meio e 
provar que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que elas vejam
que: “Nem só de pão o homem viverá, mas de toda Palavra que procede da
boca de Deus”. Conceda isto, Senhor. E que eles não sejam hibridizados
por infecções de algum germe de doença que traz incredulidade aos 
seus corações, mas que essa infecção possa ser tirada pelo Poder do
Espírito, e que o germe da Vida Eterna possa viver neles para que
eles possam crescer na Estatura completa de Jesus Cristo. Que, neste
último dia, Ele e Sua esposa sejam um. Conceda isto, Senhor. Eu peço
em Nome de Jesus. Amém.
152 Agora, creiam vocês pessoas que levantaram as mãos. Se você
crer no Senhor Jesus Cristo e aceitá-Lo como seu Salvador e crer Nele, 
que Seu Sangue e somente Ele, faz expiação pelos seus pecados, então 
eu quero que vocês procurem alguns destes ministros aqui, para o 
batismo agora mesmo. Eles vão te dizer o que fazer dali em diante.
153 Agora, aos doentes e afl itos, aqueles que têm cartões de oração,
vamos começar do número um, e começar chamar alguns deles aqui
em cima, eu digo por volta do um ao quinze. Eu estou atrasado por 
cerca de quinze a vinte minutos. Deveria ter concluído quinze ou
vinte minutos atrás.
154 Número um, quem tem o cartão de oração número um?
Levante a mão, quem tiver o cartão de oração número um. [O irmão
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que ele sai. Sim, senhor. Você nunca encontrará uma maneira melhor,
porque essa é a maneira provida por Deus.
58 Agora, e se ele tivesse esse pequeno caroço em seu bico e 
você dissesse: “Pobre pintinho, sabe, eu vou conseguir uma maneira 
melhor pra você, eu vou só quebrar esta casca e tirar você para fora”.
Isso o mataria. Isto é certo. Ele morreria. Ele não viveria. Ele tem
que fazer aquilo para desenvolver força sufi ciente para receber o ar
e demais coisas quando ele vier pra fora. Se ele... Ele é provido de
uma ferramenta. Ele tem aquele pequeno caroço. Vocês já viram isso,
passarinhos e pintinhos. E à medida que ele movimenta sua pequena
cabeça, ele arranha aquela casca para frente e para trás até que ele
encontra sua saída.
59 Se você tomar isso como um exemplo, ou de forma a fazer 
um contexto, esta é à maneira de Deus para os cristãos nascerem.
Não subir até o altar e estender ao homem a mão direita e colocar seu 
nome no livro. Mas descer até lá e piar, e chorar, e implorar, e suplicar
até que Deus lhe dê força, então você sai para fora da casca do mundo.
60 Se alguém, um pastor, apenas trincar a casca e tirar você para 
fora, dizendo: “Oh, bem, está tudo bem, nós vamos tirar você de
qualquer modo”.  Você está morto. Isso é tudo. Você tem que vir pela
maneira provida por Deus. E esta é a maneira pela qual o restante
deles teve que vir, pelo nascimento do Espírito de Deus. Permaneça
ali até! Por quanto tempo? Até que! Ele disse àqueles primeiros grupos 
de pentecostais para “fi carem na cidade de Jerusalém, até que”. Não
faz nenhuma diferença, um dia, cinco dias, nove dias, ou o que fosse, 
fi quem ali até que sejam cheios do Espírito, até que sejam cheios do
Espírito, até que nasçam de novo.
61 Patos e gansos, nunca eles encontraram uma maneira para os
patos e os gansos fi carem prontos para irem ao sul, daqui do norte, 
além da maneira provida por Deus para eles migrarem. Algum tempo
atrás, eu tive uma grande lição sobre isso. Eu estava ali no Texas, e eu 
notei, estávamos descendo por uma rodovia e o tráfego estava parado 
por mais de meia milha [Quase um quilômetro – Ed.]. E eu perguntei
a um deles: “Qual é o problema?” Ele respondeu: “Os gansos estão
por toda a rodovia”.
62 Bem, fi nalmente quando cheguei ali, você não conseguia
ouvir seu próprio pensamento. Eles estavam tendo um avivamento.
Estavam todos se preparando para um voo. Eles estavam indo para
casa, rumo ao Norte, para seus lares, onde eles poderiam criar seus
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fi lhotinhos. E eles estavam fazendo um avivamento, ajuntando-se,
antes de ir.
63 Agora, esta é a maneira provida por Deus, um ajuntamento, 
todos eles se reúnem. Um estava por este caminho, e um por aquele 
caminho, e outro por algum outro caminho, um em um arrozal, e outro
em uma plantação de trigo; mas outra coisa, de alguma forma, certo
dia eu não sei por que nem como, mas num certo dia, aqui vêm eles 
todos juntos, parecendo que alguma coisa os atraía. Nós chamamos
isso de “instinto”. É um instinto dado por Deus, um ajuntamento
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antes do voo.
64 Vocês veem o que Deus está tentando fazer agora? Puxando
Sua Igreja de um lado para o outro, para fazer um reavivamento,
um reavivamento como nos velhos tempos, como os gansos sempre 
fi zeram.
65 Agora, que tal se eles tentassem de outro modo e dissessem:
“Bem, agora nós vamos fazer isso de outra forma?” Eles nunca
chegariam lá. Não, senhor. Que tal se você dissesse: “Bem, agora eu
vou lhe dizer uma coisa, nós vamos encontrar uma maneira melhor
para eles. Nós vamos conduzi-los todos a um galinheiro, e levá-los
em uma gaiola, colocá-los em um pequeno galinheiro... ou fazer uma
gaiola para patos ou gansos, ou o que fosse, você quer fazer isso, e
colocá-los dentro daquilo, e em seguida levá-los até lá?  Você acha
que essa seria uma melhor maneira, e dizer: “Oh, nós podemos dar 
a eles... Oh, vou te contar, nós poderíamos alimentá-los melhor ao
longo da rodovia?” Não, você não poderia.
66 Há tantos grãos nas lagoas e nos campos, ervas e coisas de
que eles têm para se alimentar, de modo que isso possa fortalecê-
los para ser o que eles precisam ser quando chegarem lá. Se eles não
obtivessem isso, eles não seriam... não poderiam criar seus fi lhotes.
Eles não seriam patos genuínos. Eles seriam híbridos como nós somos, 
veja, se eles tivessem que tomar aquilo. Mas Deus tem uma maneira
de fazer isso.
67 Coloque-os em uma gaiola, você sabe o que aqueles patos
saberiam bem agora? Coloque-os em uma denominação como aquela,
eles saberiam que estavam prontos para o abate. Isso é tudo. É isso
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o que você faz quando coloca-os juntos numa gaiola, eles estão indo
para o abate. Os patos têm melhor sentido do que nós quanto a isso.
Quando você vai confi ná-los, todos eles juntos, em uma prisão feita
por homens, bem, então, veja, o pato sabe que ele não conquistou sua
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sinceridade, aqui nesta velha arena, nesta noite, e dirá: “Irmão 
Branham, ore por mim. Eu não quero, eu não quero encontrar Deus 
desta maneira?” E lembre...
144 Nós interrompemos uma conversa, pegando o telefone num
certo lugar outro dia. E a mulher tinha acabado de entrar, e um homem 
que estava com ela foi chamá-la de volta, e essa mulher devia ser uma
cristã. E ele disse: “Seu marido ainda está dormindo?” “Sim.” Disse: 
“Se ele descobrir que nós...” Disse: “Não faz nenhuma diferença para
mim”, e o bebezinho chorando. Você percebe? Você entende? Este
mundo adúltero, sujo, imundo, está no fi m. Deus vai...
145 Não vai haver um prédio ao lado de outro num destes dias, em
Chicago, ou em nenhum outro lugar. Deus está a ponto de mandar 
chuva naquele sexto selo sobre a terra, romper aquele selo e derramar
a ira de Deus sobre a terra. Mas antes Dele fazer isso, a Igreja terá
ido. A Noiva terá ido. A igreja não. Ela passará pela tribulação, mas 
a Noiva terá subido. Sua pequena esposa não passará por isso. Você
não quer ser um dos membros Dela, nesta noite? Se você deseja e quer
ser lembrado em oração, com a cabeça inclinada levante a mão. Deus
te abençoe. Deus te abençoe, e você, e você.
146 Nosso Pai Celestial, todas as palavras que eu pudesse dizer
não signifi cariam nada em comparação a uma Palavra que o Senhor
disser. Eu sou somente um homem citando o que Tu disseste. Eu oro
por estes que levantaram as mãos. Deus, conceda isso.
147 Aquela grande visão, nesta manhã, debilitou-me, Senhor. Ainda
estou abatido. E eu oro que Tu me ajudes, acalme-me, Senhor. Estou
nervoso, e eu peço que Tu me ajudes. Se houver, esses que levantaram
as mãos nesta noite, e estiverem perdidos no edifício aqui, de alguma
maneira, que o grande Espírito Santo fale com eles agora, e que eles
venham docilmente a Ti. Eu sei que o costume é, Senhor, chamar as
pessoas até o altar. Cremos que está tudo bem. Mas de acordo com as
Escrituras, elas dizem: “Tantos quantos creram, foram batizados”.
148  E eu oro, Deus, que essas pessoas se apressem para o batismo
cristão, crendo em Ti e confessando os seus pecados, e aceitando Jesus
Cristo e Seu Sangue para o seu perdão. Então se levantem e sejam
batizados, invocando o Nome do Senhor; lavando os seus pecados. E
então, que eles possam ser cheios com o Espírito Santo da promessa, 
selados, e que aquela Vida que muda toda a sua natureza lhes dê uma 
nova esperança, faça-os vigilantes; que eles se tornem prisioneiros,
renunciando a todo desejo, toda ambição.
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139 Mas quando lhe foi dito, ela viu Aquilo, a Palavra de Deus
mais afi ada que uma espada de dois gumes, apta para discernir os
pensamentos do coração. Ela disse: “Senhor, Tu deves ser um profeta”.
Agora, a Palavra do Senhor vem ao profeta, veja, para revelar estas
coisas. Disse: “Vejo que és um profeta. Não temos tido profetas por
centenas de anos”, mas disse: “Deves ser um profeta. Agora, sabemos
que estamos esperando pelo Messias, e quando Ele vier, isso é o que 
Ele fará”. Jesus disse: “Eu O Sou”.
140 E o povo da cidade, de toda aquela cidade de Sicar, todos os
homens creram em Jesus Cristo. Ele não teve que fazer isso de novo.
Ele fez isso uma vez, e todos os homens creram Nele porque a mulher
testemunhou. O testemunho dela, ela havia sido mudada de tal forma 
que eles não puderam descrer. Oh, dê-nos homens e mulheres com
testemunhos positivos, que trarão os homens ao arrependimento
novamente. Eles creram no Senhor Jesus Cristo. Agora, por meio
daquele sinal, Ele provou que era o Messias.
141 Deus, ajuda-me pelo mesmo sinal, com Teu Espírito, a provar
que Ele ainda é o Messias. Amém. Somente pela Palavra de Deus
viveremos. Sua promessa é que Ele faria isso.
142 Agora, aceite a maneira provida por Deus no tempo do fi m.
Se você está doente nesta noite, Deus tem um caminho provido.
Jesus Cristo é o caminho provido. Se você é um pecador, nesta noite,
incrédulo, não consegue viver corretamente, parece que não consegue 
estar em paz; Jesus Cristo é o caminho provido por Deus. Creia Nele. 
Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Ele e o Espírito Santo,
o Qual é Ele, o Espírito Santo é Jesus, é Cristo em forma de Espírito.
“Ainda um pouco e o mundo não Me verá mais, mas vós Me vereis, porque
Eu estarei convosco, mesmo em vós.” O Espírito Santo, Cristo, chamando-
se “Eu”. Vê? Cristo, Deus, o Espírito Santo Nele, era para estar em Sua
Igreja, “até o fi m do mundo”. A Palavra de Deus. “E as obras que Eu
faço, vós as fareis também. Ainda um pouco e o mundo não Me verá mais,
mas vós Me vereis, pois Eu estarei convosco. Aquele que crê em Mim, as
obras que Eu faço, fará também. Em vós, até o fi m do mundo.” Deus tem
um caminho provido para os Seus fi lhos crentes. Jesus Cristo é desta
forma, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos inclinar as cabeças
por um momento.
143 Enquanto vocês estão com as cabeças inclinadas, você crê
que Ele é o caminho? Há alguém aqui que gostaria de crer assim,
e que nunca aceitou isto ainda? Amigo, você levantará a mão, com
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liberdade para voar nos ares, e para fazer conforme Deus proveu para
que ele fi zesse. E coloque-o em uma gaiola, então ele se foi. Isso é
tudo. Você os engaiola quando eles vão ser abatidos. E os patos sabem
melhor. Nós deveríamos saber.
68 Você nem pode escolher para eles uma melhor rota para
seguirem. Rota, se você quiser chamar assim, aqui, eu acho. Lá em 
casa, no sul, ainda conhecemos como “rota”, mas aqui, eu acho que 
eles chamam de uma rota. Você acha que, se você pudesse dizer: 
“Agora ouça, eu vou dizer o que vocês devem fazer. Vocês devem
voltar por determinado caminho e virem aqui por outro caminho, e 
descerem por este caminho.” Você acha que você poderia escolher um
caminho melhor para eles irem do que o caminho provido por Deus
para eles? Bem, você os pegaria em algum tipo de... alguma coisa,
você os atrairia por aqui com algum magnetismo ou algo parecido. 
Eles nunca... Você os guiaria por tempestades e tudo mais, e metade
deles se perderia.
69 Bem, você não pode lhes oferecer um caminho melhor. Eles
vão pelo caminho provido por Deus. Eles podem cheirar aquelas
tempestades a quilômetros de distância, e eles sabem como aterrissar
e se preparar para a tempestade, e subir novamente. Deus tem um
caminho provido para eles, e eles têm sentido de pato sufi ciente 
para seguirem no caminho provido por Deus. Nós não temos. Nós
tentamos fazer um caminho melhor do que o que Deus fez para
nós. Veja, nós queremos ter algo nisto, nós mesmos. Um pato não
presta nenhuma atenção em nada mais; ele simplesmente segue pelo 
caminho que Deus quer que ele siga, no caminho que seus ancestrais
foram, no caminho que sua tatara-tatara-tatara-tatara-tatara-avó foi, e
desta forma.
70 Se voltássemos aos nossos ancestrais lá atrás, até ao Pentecostes,
saberíamos como chegar lá. Deus tinha um caminho provido, pela
Sua Palavra e pelo Seu Espírito Santo. Mas nós queremos ir por outro
caminho que o doutor fulano de tal disse, ou o que certo grupo de
homens reunidos disse. Esse é um caminho que não é o caminho
provido por Deus. A igreja andou bem no caminho provido por Deus,
até o concílio de Nicéia, Roma, e lá foi onde eles cometeram o seu erro
fatal. E se você pudesse tomar...
71 E agora, você pensa em encontrar para eles uma maneira
melhor, ou poderia você encontrar para eles um melhor líder do que 
o líder provido por Deus para eles? Agora, talvez você pudesse tirar
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um velho ganso daqui e levá-lo ali e alimentá-lo com certas vitaminas,
e assim por diante, e lhe dar um tipo de chamada especial, vocês
entendem. 
72 Envie-o para lá, e coloque um pequeno grasnido de ganso em 
seu bico, para se ter uma melodia de forma que ele pudesse quase
cantar à tirolesa [Canção com uma série de rápidas mudanças entre o
timbre de voz natural e o falsete – trad.] com aquilo, e você pudesse
escrever um artigo em todos os jornais: “Um pato que consegue cantar 
à tirolesa. E, oh, todos os patos são obrigados a vir ao seu encontro.
Ele saberá por qual caminho levá-los, porque ele é realmente culto e
instruído, e ele está habilitado. Ele pode fazer isso”. Você poderia...
Ele poderia se colocar ali e cantar durante toda a tarde e jamais viria 
algum pato até ele.
73  “Minhas ovelhas ouvem a Minha Voz, de maneira alguma seguirão
a um estranho.” Pode parecer mais bonito, e ele pode ter asas melhores.
Ele pode ser alimentado melhor. Ele pode ser um pato mais culto.
Ele pode ser capaz de dançar twist ou qualquer coisa, ali. Você não
conseguiria dizer o que ele era capaz de fazer. Mas eu vou lhe dizer
que os patos nunca o seguiriam se ele não desse o tipo de som certo.
Isto é certo. Os patos conhecem o seu líder, por um som dado por
Deus, um instinto dado por Deus. E você nunca será capaz de obter
um melhor do que esse, porque esse é o modo efetivo provido por 
Deus para eles.
74 E observe, novamente, se você tivesse treinado um ganso ou
um pato, para conduzir aquele grupo, você provavelmente o teria 
levado ali ao alcance daqueles rifl es, onde as pessoas estivessem
esperando. Mas, você sabe esse líder provido por Deus os guia ao 
lugar providenciado por Deus, que Ele tem para ele. Ele os leva 
diretamente, bem, para Lousiana, e ali embaixo às plantações de arroz 
onde eles estão protegidos pelo resto do ano. Bem, certamente. Deus
sabe o que faz, e o pato sabe fazer o que Deus quer que ele faça, ou o
que tem provido para ele. Observe.
75 Você poderia achar que seria capaz de inventar um melhor
instrumento do que o que Deus tem para ele? Agora, aquele patinho
nunca deixou a lagoa. Ele nasceu ali em cima nas fl orestas do norte.
Em sua vida, ele nunca deixou a lagoa, mas de alguma maneira ele voa 
direto lá pra cima. Ele poderia ir ao leste, oeste, norte ou sul; ou por 
onde ele quisesse seguir, mas algo o constrange a seguir diretamente 
para o sul, diz para ele como evitar os períodos de frio, as tempestades
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Ele ainda está vivo. E Ele é o mesmo ontem, hoje, e eternamente.
133 Eu disse ao Billy: “Em trinta minutos, jogue algo em mim, eu
paro de pregar”. Agora eu passei do tempo. Note, eu simplesmente...
Eu sei que nós não temos muito tempo mais, e a hora acabou.
134 Amigos, não venham à reunião apenas, e digam: “Bem, eu
realmente gostei. Estava um pouco quente, mas eu gostei”. Não façam 
isso. Sejam sinceros. Entrem nisso. Façam confi ssões. Limpem-se.
Se existe um pouco de dúvidas e frustrações em seu coração, nem 
sequer entre na fi la de oração. Não, senhor. Eu quero limpeza. Nossas 
confi ssões são de uma maneira indireta.
135 Havia uma mulher em uma entrevista aqui, algumas semanas
atrás. E ela disse... Eu descobri ali que ela teve um bebê com outro
homem. E ela tinha morado com dois rapazes, e ela estava vivendo
com esse rapaz e tinha casado com ele porque ela gostava mais dele, e 
disse que o bebê era dele. E ela sabia o tempo todo que o bebê era de
outro. E ela disse: “Eu confessei isso”.
136 Eu disse: “Sim, aqui está a forma como você disse isso: ‘Ó
querido, ó querido, e se você soubesse de algo, querido? Sabe, John, 
rapaz, rapaz, e se eu te dissesse que este bebê é de outro homem? Hee-
hee, você não iria acreditar, iria?’ ‘ Não.’ ‘Bem, e se fosse? Oh, disse, 
John, vamos sair hoje à noite para comer hambúrguers?’ Isso não é
uma confi ssão. Caia de joelhos!”
137 É desta forma que as pessoas se aproximam de Deus: “Oh
Senhor, Tu és tão bom, Tu me deixas fazer o que eu quiser”. Não creia
nisso. Deus tem uma lei pela qual você vive. Até que você seja limpo, e 
lavado, e confesse, e creia com todo o seu coração, e volte para a Palavra
de Deus, você ainda é culpado. Você não pode fazer isso. Você tem que 
destruir a coisa. As pessoas têm que vir piamente, sinceramente, cair 
de joelhos e fi car ali até que os resultados apareçam; deixe que aquele 
poder do Espírito Santo de Amor Divino injete em seu coração e o faça 
confessar todos os seus pecados e toda incredulidade, e aceitar Jesus
Cristo. Deus tem enviado tudo o que pode.
138 Observe como Ele provou isso da primeira vez, como o irmão 
Vayle estava dizendo há pouco tempo. Vê? Como eles souberam que
Ele era o Messias quando Ele viu a mulher no poço? Ele lhe disse o que 
havia de errado com ela. Rapidamente, a mulher naquela condição 
horrível, vivendo com seis maridos. Disse: “Você teve cinco, e esse
com quem você está vivendo agora não é o seu marido”. Seis maridos, 
seis homens em série, e ela estava prosseguindo naquela condição.
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antes de Sodoma ser queimada, assim será na vinda do Filho do homem”. 
[Espaço em branco na fi ta-Ed.]. Isto é certo.
128 As mulheres estão se tornando assim, elas não percebem o que
estão fazendo; é um espírito maligno sobre elas. Por que uma mulher
tiraria suas roupas dessa forma, para se expor? Não signifi ca que elas
sejam más, elas simplesmente são pegas nessa armadilha e não sabem 
disso. Vejam, simplesmente da forma como era naquele tempo, carne
feminina sendo exibida por todos os lugares, veem, muito atraente,
quase deixam os fi lhos de Deus fora de si, e então, uma lei de Sodoma
e Gomorra para protegê-las disso. Que desgraça, e nosso governo
defendendo uma coisa como essa!
129 Eu gostaria de ser um governante por um tempo, ou ter esta
nação. Uma vez que eu pegasse uma mulher vestida assim, ela iria à
prisão feminina pelo resto da vida. Ela nunca seria capaz... Sim. [A
congregação aplaude – Ed.] Se eu pegasse uma mulher e um homem 
daquela forma...?... [A congregação aplaude] Se uma mulher e um 
homem fossem pegos vivendo daquela forma, os dois se tornariam
estéreis, isso é tudo que deve ser feito; e realizado em público pelos
médicos. Sim, senhor. Nós colocaríamos...
130 A pena está um pouco obsoleta... O que é uma lei sem pena?
A pena para a lei de Deus é a morte. O pecado é morte. Isto é certo.
Precisamos de uma lei que seja rígida. Nós... Oh, que coisa! O que
temos agora, um monte de políticos que podem ser infl uenciados de
qualquer maneira que você quiser. A coisa toda está corrompida.
131 Apresse-se, igreja, volte para a Palavra do Deus Vivo! Viva
Dela, e somente Dela, porque é Dela que o povo de Deus deve viver.
Deus prometeu a esta igreja um sinal Escriturístico. Ele disse que a
ressureição seria reproduzida, Jesus Cristo e a Sua Igreja se tornariam
de tal forma que seriam um, nos últimos dias. Ele prometeu. Agora, 
sabemos que isto é verdade.
132 Agora, Ele também prometeu que haveria uma restauração da
fé. Nós lemos em Judas, o que foi dito em Judas: “Batalhar pela fé que uma
vez foi dada aos santos”. Agora, nos foi prometido, em Malaquias 4, pelo 
mesmo sistema em que Ele sempre operou, que seríamos restaurados
de volta à fé original. Oh, que coisa! De volta à Semente original, de
volta à Semente como começou no dia de Pentecostes, de volta à mesma
Doutrina, Palavra por Palavra, poder por poder, Espírito, da mesma
forma; exatamente como era lá atrás no princípio, através de sinais e
maravilhas da Presença viva de Jesus Cristo. Depois de dois mil anos,
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e tudo mais, e chegar ali, exatamente onde está a comida. Deus tem
um instrumento naquele pato que o guia exatamente no caminho
certo. E eles nunca conseguem encontrar nenhuma maneira melhor 
para eles, não senhor, do que a maneira provida por Deus.
76 Eles nunca conseguiram encontrar uma maneira melhor
para um bebê conseguir o que quer do que chorar por isso. Você
pode lhe dizer: “Bem, ele poderia sacudir seu pequeno punho, ou
ele poderia resmungar assim”, mas ele nunca vai chamar a atenção
como ao chorar. Ele tem que chorar por isso. Isso é tudo. Você pode
dizer: “Bem, agora, eu vou ligar o meu despertador. E eu tenho que
alimentar este bebê num certo horário, de tantos em tantos minutos, 
eu tenho que alimentá-lo muitas vezes”. Você liga aquele despertador
e enfi a a mamadeira em sua boca, ele vai resmungar e cuspir aquilo.
Coloque o leite em sua boca e ele o cuspirá. Não é hora ainda. Mas 
Deus tem uma maneira provida, Ele liga o pequeno despertador, bem 
ali embaixo, e quando for à hora, ele não vai parar até que consiga sua
mamadeira. Isso é tudo. Ele chora por ela.
77 Agora, Deus recomenda essa maneira também aos Seus fi lhos
bebês, a chorarem; a Seus crentes, a chorarem por aquilo que eles 
querem. Isto é certo. Chore por Ele, por suas necessidades.  Agora, 
não ouça discursos intelectuais, alguém que diz: “Bem, agora vou
lhe dizer, esse batismo com o Espírito Santo de que falam, essa cura 
Divina, e esse tipo de coisa, bem, vou lhe dizer, isso não é, pois isso 
não é para hoje. Eu posso explicar isso, isso não é para hoje”. Ouça,
um real e genuíno bebê de Deus não prestará nenhuma atenção a isso.
78 Ele vai gritar e berrar e dar pontapés, até que ele obtenha uma
resposta de confi rmação da promessa de Deus, porque: “Nem só de 
pão viverá o homem, mas de toda Palavra que procede da boca de Deus”. Ele
chora e chora até a Palavra da promessa ser confi rmada. O pequenino 
de Deus, que vive na Palavra de Deus, não existe uma maneira melhor
no mundo para ele. Isto é tudo. Ele vive no que o Senhor diz para
ele viver, e ele fi ca ali até que isso aconteça; chora, dá pontapés, e
simplesmente permanece nisso.
79 Alguns deles dizem: “Oh, você não pode receber o Espírito
Santo, não existe tal coisa”. Eles tentaram nos mostrar isso alguns
anos atrás, que não havia tal coisa como falar em línguas, e profecia, e 
todos esses grandes dons que Deus prometeu a igreja primitiva, e lhes 
deu. “Os dias deles passaram.”
80 Você acha que isso deteve aquelas pessoas de coração faminto?
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Eles tomaram posse desta Palavra e reconheceram que a Bíblia disse que
Ele... “A promessa diz respeito a vós, a vossos fi lhos, e a todos os que estão longe,
a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar”. Eles permaneceram lá sobre
seus rostos, e clamaram, e imploraram, e deram pontapés, e gritaram
até que Deus derramou o mesmo Espírito Santo sobre eles, como Ele
derramou sobre eles no princípio. Amém. O que é isso? Este é o modo
provido por Deus. Isto é certo. Eles creram e Deus proveu a maneira para
eles. Pedro lhes mostrou a maneira provida no dia de Pentecostes.
81 Alguns deles dizem: “Apertem as mãos, sejam aspergidos,
venham à igreja, isto é Isto, aquilo é aquilo”. Deus tem que julgar a
igreja, o mundo, por meio de algo. Se Ele vai julgar pela igreja, por
qual igreja seria? Se Ele julgar pela igreja católica, qual igreja católica?
Se Ele julgar pelos romanos, os ortodoxos estão perdidos. E se lhes 
julgar pelos ortodoxos, os gregos ortodoxos, então os outros estão 
perdidos. Se lhes julgar pelos batistas, os metodistas estão perdidos. 
Pela... porque você não pode acrescentar uma palavra,  ou tirar uma
palavra Dela. Vê? Então, lembre-se, uma palavra descrida!
82 Uma palavra causou todo o sofrimento, toda doença, toda
morte, e até mesmo a vinda do Senhor Jesus para morrer e nos
redimir. Eva descreu, apenas arrazoou com Satanás, ou melhor,
Satanás arrazoou com ela. “Bem, aquilo, honestamente, Deus não
fará aquilo.” Veja, este é o negócio de Lúcifer hoje, dizer: “Deus não
pode nos rejeitar. Somos um número muito grande de pessoas. Somos 
fortes às dezenas de milhares, milhões. Você acha que Deus poderia
nos rejeitar?” Ele, com certeza já fez isso. Quando você rejeita Sua
Palavra, você está do outro lado. Não é Deus que te rejeita, é você que
O rejeitou. É onde isso está. Vê? Vê?
83 Você tem que tomar o Pão da Vida. “Nem só de pão viverá o
homem, mas de...” Algumas palavras, uma palavra de vez em quando?
“De toda Palavra que procede da boca de Deus, o homem viverá Dela.” E essa
Escritura foi escrita pelo Espírito Santo, isto é certo, e o Espírito Santo
é Deus. E, cada, este homem “movido pelo Espírito Santo” escreveu
esta Bíblia. E eu creio que cada Palavra Dela é perfeitamente a Verdade
de Deus, e não pode ser adulterada. E nós seremos julgados por este
Livro, no fi m da jornada da vida. Sim, senhor.
84 Eu não creio em discursos intelectuais. Eu creio na própria
Palavra, e então fi car com aquela promessa até que ela seja manifestada
e cumprida, aí você a obtém. O quê? “Nem só de pão viverá o homem, mas
de toda Palavra que procede da boca de Deus.”
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últimos dias. Ela precisa de algo. Olhe para as diferentes denominações,
as distorções; enquanto encerramos agora, antes de termos a fi la de
oração. Olhe para as distorções da Escritura. Pense nas nossas diferentes
denominações. Pense nas nossas maneiras pentecostais. Pense nos
nossos batistas, nossos presbiterianos, nossos luteranos, até mesmo os
independentes, e tudo mais. Um membro não sabe onde se fi rmar.
123 A igreja precisa, hoje, de uma confi rmação das Escrituras. O
que Jesus disse em São João, no capítulo 14, verso 12? “Aquele que crê 
em Mim, as obras que Eu faço ele também as fará. As mesmas obras que Eu 
faço, ele também as fará.” Notem, Ele prometeu: “Como foi nos dias de
Jonas, o profeta, assim será na vinda do Filho do homem”. Veem? Ele 
disse: “Porque, assim como Jonas esteve no ventre da baleia, três dias e três
noites, e foi levantado como se estivesse dentre os mortos, isso será um sinal
a uma geração má e adúltera”.
124 Agora, estamos vivendo nos últimos dias, com um sinal de
ressureição prometido. Depois de dois mil anos colocando coisas e
saindo fora da estrada, e deste jeito, e daquele jeito, até que as pessoas
não sabem o que fazer. Mas Jesus lhes falou e lhes prometeu: “Como 
foi nos dias de Ló e Sodoma, assim será na vinda do Filho do homem”.
125 Compare isso com os dias atuais. Pegue Gênesis 6 e olhe o que 
Ele disse; como aquele “homem de fama,” como “as mulheres fi cariam
bonitas”. Temos o grupo mais bonito de mulheres que já existiu na
terra, desde aquela época. As mulheres estão muito mais bonitas do
que eram anos atrás. Elas têm tantas coisas diferentes para deixá-las
bonitas. Tantas pinturas, e pó, e fi xadores de penteado, e tudo mais, e 
roupas imorais e coisas assim, até que se tornaram atraentes.
126 Um homem veio a mim ontem e disse: “Eu tenho um fi lho de
dezesseis anos, irmão Branham. Tenho um fi lho de doze. Eu saio com
eles, e essas pequenas strip-teases aqui fora”. Ele disse: “Os meninos, eles
são pequenos machos,” ele disse: “O que posso lhes dizer?” Eu disse:
“Senhor, eu não sei. Leve-os a Cristo e deixe-os serem salvos e cheios com
o Espírito Santo e eles desviarão o olhar dessas modernas strip-teases”.
127 Lembre-se, quando os fi lhos de Deus olharam as fi lhas dos 
homens e viram que eram belas, eles tomaram para si mulheres,
tomaram para si mulheres. Veja aqui esse grande escândalo na 
Inglaterra, olhe os Estados Unidos, veja essas garotas de programa 
na ONU e tudo mais, oh, é simplesmente terrível. E é isto, homens
“de fama”. Estamos de volta àquela hora, as luzes vermelhas estão 
piscando por toda parte, a Vinda do Senhor. E Jesus disse: “Como foi 
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 Afi rmei: “A um Reino”.
 Ele indagou: “Como se entra Lá?”
 Respondi: “Você nasce Lá”. Amém.
117 Você nasce no Reino de Deus. Como? Pelo Espírito Santo. Este
é o testemunho de Deus. Ele dá testemunho pela Palavra de Deus
que nós passamos da morte para a Vida, porque estamos no Reino de
Deus. Esse é o de Deus.
118 Deus precisou de um guia para a Igreja. Ele não educou um 
bispo, nem enviou um sumo sacerdote ou um papa, ou ninguém mais.
Mas Ele enviou o Espírito Santo. O homem morre, e seus sistemas 
morrem, e tudo mais. Mas o Espírito Santo é o Deus Eterno, e Ele não
pode morrer. Ele lhes dá um Líder Eterno e Este é o Espírito Santo. Eles 
precisaram de algo para guiá-los, para lhes dizer o que fazer, como
viver, como lidar com o povo, como enfrentar a crueldade daquele
dia, como combater a doença, como combater isso, como combater o
pecado. O homem tem atraído todos os tipos de formas de se unir a
isto, e credos disto, e documentos disto, e batismos disto, e todo tipo
de sensações, e pequenos tremores e sensações engraçadas, e tudo
mais. Mas ainda permanece, o Espírito Santo é o modo provido por
Deus para a Sua Igreja. Amém.
119 E o Espírito Santo é Deus, e Deus é a Palavra. O Espírito Santo
é esta Palavra sendo plenamente confi rmada. O Espírito Santo é a
única coisa que traz esta Palavra prometida à vida. Você diz: “Eu tive
uma sensação.” Se não confi rmar esta Palavra, esqueça essa sensação.
Sim, senhor. Dizem: “Bem, eu fi z isso. Eu fi z aquilo. E eu fui batizado
desta forma, daquela forma”.
120 Não importa o que você tenha feito. Se o Espírito Santo está em
você, esta Palavra é confi rmada através de você. Porque, Jesus disse:
“Estes sinais seguirão aos que crerem; a todo mundo e a toda criatura”.
Amém. A maneira provida por Deus!
121 Dois mil anos! Corria tudo bem por cerca de trezentos anos,
quando eles tiveram um concílio uma vez, em Nicéia, Roma, e eles
queriam injetar algo. Então, após Martinho Lutero, outro anjo de Deus
trouxe a Mensagem, então eles tiveram outra injeção. E em seguida,
depois de João Wesley, eles tiveram outra injeção. E assim por diante,
uma reunião de concílio, até que eles chegaram a este ponto, até que
as igrejas se tornaram híbridas pela ética de ensinamentos de homem,
e há uma grande apostasia agora.
122 A igreja precisa de um sinal Escriturístico, a Verdade, nestes
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85 Eu estava pensando outro dia. A Bíblia disse que: “Os pecados
de Sodoma afl igiam a alma de Ló, todos os dias”. Eu pensei: Quantos 
Lós existem aqui nestes Estados Unidos! Homens sentados em seus 
escritórios, bons homens, sentados em seus escritórios, olhando pela
janela e vendo essas modernas streapteases na rua, e continuam
naquele caminho. Eles não podem dizer nada sobre aquilo. Eles sabem
que aquilo é errado. E eles não podem dizer nada, metade da sua 
cong-... sim, noventa por cento da sua congregação vestem daquela
forma. Mulheres de cabelos cortados, usando shorts; homens fumando 
cigarros, bebendo socialmente, contando piadas sujas! Eles sabem
melhor do que dizer isso. Se disserem, suas sedes denominacionais 
agitam algo dessa forma, e eles são excomungados. Vejam, um Ló
moderno, sem uma ousadia comum, sem uma verdade espiritual e
real dentro deles, para com graça sufi ciente se fi rmarem e olharem 
acima do pecado, e não podem bradar contra isso.
86 Deus dê-nos um Abraão que se separe dessas coisas. Correto. 
Oh, no dia em que estamos vivendo! Sim, senhor. Sua Palavra é
sempre a Verdade, sempre a Verdade. Seus fi lhos crentes creem Nela 
e clamam por Ela, até que Sua Palavra seja confi rmada. E Sua Palavra
é sempre a Sua vontade. Se você quer saber qual é a vontade de Deus,
encontre-a na Bíblia. Ela é a Palavra de Deus. Qualquer coisa contrária
a Ela é perversão. E não entre nessa condição híbrida. O que Deus
disse é a Verdade.
87 Se alguém te pega e diz: “Agora, eu venho à igreja, e vou lhe 
dizer, nós não cremos em receber o batismo do Espírito Santo. Nós não
cremos nisso. Nós achamos que você na verdade crê, e quando você
crê você recebe o Espírito Santo”. Paulo disse, em Atos no capítulo 19:
“Recebestes vós o Espírito Santo quando crestes?” Vê? “Recebestes o Espírito 
Santo?” “Bem, como você recebeu o Espírito Santo?” Você pergunta. 
Pedro disse no dia de Pentecostes: “Arrependei-vos, e cada um de vós seja 
batizado em Nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o 
dom do Espírito Santo”. Isto é o que Ele disse. “A promessa diz respeito a
vós e a vossos fi lhos.”
88 É como as pessoas que leem a receita num frasco de remédio,
mas não tomam o medicamento. Que bem faz ler a receita? Bem, eles
vão a seminários e aprendem a história da igreja, e aprendem sobre a
ética da igreja, e aprendem o que a Bíblia diz, e todas as palavras gregas,
e podem lhe dizer o que isto signifi ca. Mas isto está apenas mostrando o
que está escrito no frasco, o que são as instruções. Eu posso lhe mostrar 
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o que Pedro disse no dia de Pentecostes, eu posso lhe mostrar que a
promessa diz respeito a você, mas você diz: “Eu creio nisto”. Eu posso
crer que este medicamento colocado aqui para a doença está certo, mas
enquanto eu não tomá-lo... Eu tenho que tomá-lo!
89 Veja, a sinceridade a respeito disso não... Agora, você diz: “Eu
sinceramente creio nisto. Isto é verdade”. Mas você tem que tomá-
lo. E quando você toma isso mostra os efeitos sobre o paciente. E
quando você toma a Palavra de Deus, isso mostra os genuínos efeitos
do Espírito Santo, pela fé, a Semente de Abraão. Isto faz algo para
você. Isto toma posse de você. Isto sacode a incredulidade de você e
estabelece suas afeições nas coisas do Alto.
90 Onde, Jesus disse: “Quando Eu for levantado, atrairei todos a
Mim”. E Ele é a Palavra. “No princípio era a Palavra, e a Palavra estava
com Deus, e a Palavra era Deus. E a Palavra Se fez carne e habitou entre nós.”
E a Palavra ainda é Deus. E se a Palavra for levantada, e você recebê-
La em seu coração, Ela o atrairá para Deus. Isto é certo, porque Ela 
é Deus. Amém. Oh, como eu O amo. A Palavra sempre é a Verdade.
Sim, senhor. Não há uma maneira melhor do que a maneira provida
por Deus!
91 Houve um profeta, uma vez, chamado Jó. Ele precisou de
um consolo. E ele... Os membros de igreja vieram e o condenaram, e
disseram: “Jó, você sabe, você simplesmente não está certo com Deus”.
E eles o condenaram. Mas ele ainda precisou de um consolador.
Nem sequer sua esposa podia consolá-lo. Ela disse: “Jó, você deveria 
amaldiçoar a Deus e morrer”.
92 Mas ele disse: “Tu falas como uma louca”. E Jó fi cou com isto até
que Deus lhe deu uma visão de Jesus Cristo. Agora, vocês creem nisto?
[A congregação diz: “Amém.”-Ed.] Ele disse, quando a visão veio, ele
disse: “Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fi m se levantará sobre
a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a
Deus. Vê-Lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, O verão”. 
93 Agora, lembre-se a visão é: ele viu Jesus. E Jesus é a Palavra.
Então quando Jó precisou de um consolador, Deus lhe enviou uma
visão da Palavra. Amém. Ufa! Este é o consolo que eu tenho, é ler a
Palavra, crer na Palavra, no que a Palavra diz. Jesus disse: “Que toda 
palavra do homem seja mentira, e a Minha seja verdade”. Não importa o que
alguém diga. Eu respeito o que eles dizem. Mas quando diz respeito à
fé, se é contrário à Palavra de Deus, eu não creio. Eu não creio em nada
a não ser no que a Palavra de Deus diz, porque: “O homem viverá de toda
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112 Os fi lhos Hebreus precisaram de um pouco de água, uma
mangueira de incêndio ali embaixo, para apagar todo aquele fogo
quando eles saltaram ali dentro. Mas Deus proveu para eles um
quarto Homem. Sim, senhor. Isso era tudo que eles precisavam. E se
alguém dissesse: “Agora, espere um minuto, alguém entrar ali, isso 
não vai ajudar. Nós temos que ter uma mangueira de incêndio para
apagar todo esse fogo?” Eles aceitaram a maneira provida por Deus, e 
Ele manteve o fogo longe deles. Não havia nem mesmo cheiro de fogo
neles. Eles entraram pela maneira provida por Deus.
113 Os magos precisaram de uma bússola para guiá-los ao Bebê 
recém-nascido, mas Deus proveu uma Estrela. Veem? Eles seguiram a
Estrela. Isso era tudo que eles precisavam. O mundo precisou de um 
Salvador. Deus proveu um Filho. Amém.
114 A igreja precisou de poder. Deus proveu o Espírito Santo. Ele
não proveu um livro de ética. Ele não proveu um governo cristão. Ele
proveu o Espírito Santo. Isso foi o que Deus proveu. Ele não disse: 
“Suba lá e estude ali em cima em Jerusalém, até que eu consiga para 
você um certo grau de escolaridade, até que eu os doutrine, e assim 
por diante”. Ele disse: “Esperem até que sejam revestidos com Poder
do Alto. Depois que o Espírito Santo descer sobre vós, então sereis
Minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, em Chicago, Illinois e
assim por diante, veja, o mundo todo”. Esta é a testemunha provida 
por Deus, é o Espírito Santo. Deus não proveu um livro de ética. Ele
não proveu uma denominação. Eles disseram: “Nós queremos nos
tornar cristãos completos”.
115 “Bem, agora esperem até que vocês estudem tanto tempo,
esperem até que vocês aprendam os credos.” Ele nunca disse para
aprenderem nada. Ele disse: “Esperem até que sejam cheios”.  Amém.
116 Alguém disse outro dia: “Por que, irmão Branham, você não
crê em denominações?”
 Respondi: “Eu não tenho nada contra as pessoas que estão
nelas, mas eu certamente não creio em seus sistemas”.
 Ele indagou: “Bem, por quê? Como iríamos pagar? O que
faremos?
 Eu disse: “Em primeiro lugar, esta não foi a maneira provida
por Deus”.
 Ele perguntou: “A que denominação você pertence?”
 Respondi: “A nenhuma”.
 Perguntou: “Você pertence a quê?”
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106 Esse é o lugar. Essa Rocha é Cristo Jesus, que aponta para 
à Terra Prometida. Você se achega a Ele uma vez e verá que cada
promessa de Deus é verdade. Absolutamente. Isto é certo. “Se vós
estiverdes em Mim, e as Minhas Palavras estiverem em vós, pedireis tudo 
que quiserdes e vos será feito.” Porque Ele é a Palavra. Ela só se manifesta
através de você, quando você estiver Nele.
107 Observe, depois que ele morreu, estava longe no deserto, e
precisou de carregadores de caixão. Deus proveu Anjos. Por quê?
Porque homem nenhum neste mundo poderia levá-lo aonde ele estava
indo. Precisava de alguém para arrumá-lo ali, e Anjos o levaram ao Lar.
108 Enoque precisou de uma escada, um dia. Ele caminhou por 
quinhentos anos com Deus e Lhe agradou. Ele precisou de uma
escada. Deus lhe proveu uma autoestrada e ele caminhou diretamente
para o Lar. Elias precisou de uma corda, uma vez, e Deus lhe deu uma
carruagem com cavalos. Oh, que coisa!
109 Sansão precisou de uma lança, e Deus lhe deu uma queixada 
de jumento selvagem, e ele derrubou mil fi listeus com ela. Deus provê
suas necessidades. Deus tem um modo. E que tal se Sansão dissesse: 
“Agora, espere um minuto. Esta queixada não está afi ada. Isto não é
uma lança. Olhe para aqueles capacetes enormes e grossos daqueles 
fi listeus?” Ele simplesmente pegou o modo provido por Deus e bateu
com ele.
110 Isto é tudo que você precisa, é tomar o que Deus diz e ir e bater
com isso, simplesmente tão forte quanto você puder, e depois de um
tempo você conseguirá fi car livre. Sim, senhor. Sim. Josué precisou de
uma ponte. Deus proveu um poder, uma comporta, uma comporta 
espiritual que segurou o Jordão para que ele pudesse ir adiante e
cumprir a Palavra de Deus, a promessa. Ele precisou de uma ponte.
Daniel precisou de uma cerca para manter os leões afastados de si.
Deus lhe deu um Anjo. Veja, esta é a maneira provida por Deus. O que
ele precisou, Deus proveu, e Deus o proveu a Seu próprio modo.
111 Agora, e se Daniel tivesse dito: “Agora espere um minuto. Eu 
poderia pensar em uma maneira melhor do que essa Coluna de Fogo
aqui diante de mim agora. Aquele leão, Ela não deve ter nenhum
efeito sobre ele. Ele pode vir direto por essa Coluna de Fogo. Se 
vocês conseguissem uma grande cerca e me fechassem dentro?” Veja,
isso teria sido Daniel tentando fazer algo. Mas, ele apenas aceitou a 
maneira provida por Deus, deitou e foi dormir, e dormiu a noite toda
em paz. Deus proveu uma maneira. Sim, senhor. Oh, que coisa!
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Palavra que procede da boca de Deus,” não apenas um tanto da Palavra. Ele
disse: “Toda a Palavra,” de toda a Bíblia. “O homem viverá de toda a Palavra 
que procede da boca de Deus.” Agora, é assim que o homem vive. Esta é a
maneira provida por Deus para ele viver.
94 E Jó era um profeta que viveu antes mesmo que a Bíblia fosse
escrita. E observe, ele era um profeta, e a Palavra do Senhor vem ao 
profeta. E então quando ele queria consolo, ele não pôde encontrar 
nenhum. Ele foi a sua igreja, e na sua igreja não havia consolo algum 
para ele, mas sim acusação contra ele. Mas, ele permaneceu até que 
Deus lhe mostrou a Palavra, por visão, e então ele foi consolado. E ele
permaneceu de pé, e os relâmpagos brilharam e os trovões soaram. E 
ele disse: “Ainda que os vermes da pele destruam este corpo, ainda em minha 
carne verei a Deus. Ele falou comigo. Deixe que a morte ou qualquer 
outra coisa me atinja, não faz a menor diferença, porque eu verei a
Deus. Eu vi a visão de Sua Palavra”.
95 Israel, um dia, esteve no Egito, ali embaixo em cativeiro. E eles 
precisavam de uma maneira, eles precisavam de um modo de sair
do Egito. E observe, nós encontramos que um homem foi treinado, 
seu nome era Moisés. Ele foi treinado em todo o poderio militar para
ser o próximo Faraó, ali embaixo no Egito. Ele foi treinado em todo o
poderio militar. Ele pensou que algum dia ele libertaria o Seu povo.
E ele saiu, esse poderoso homem, poderoso em palavras e obras,
Moisés. E ele tentou com seu poder militar, mas essa não era a maneira 
provida por Deus. Faltou-lhe alguma coisa.
96 Mas um dia quando ele estava lá atrás no deserto, o que lhe
faltava, a sarsa ardente tinha. E Moisés teve uma visão da Palavra, 
que era Deus. E quando isso aconteceu, a visão falou a Palavra: “Eu 
Me lembro da Minha promessa,” amém, “a Abraão, Isaque e Jacó. E eu 
Me lembro que prometi a eles, e Eu vim para libertá-los”. Amém. Oh, que 
coisa! Então, como falei outra noite no Tabernáculo, Moisés se tornou
um prisioneiro de Deus. A menos que Deus possa te tornar, um
prisioneiro! Paulo se tornou um prisioneiro, vê você não pode olhar o
que você pensa, você não pode olhar o que alguém pensa. Você tem
que ir apenas por aquilo que Ele diz para fazer. Você é um prisioneiro.
97 Paulo sabia que ele era pressionado no espírito a ir a
determinado lugar, quando ele não queria ir. Ele sabia que o Espírito o 
proibira de ir a determinados lugares. Ele sabia que ele tinha que fi car
calado muitas vezes. Aquela pequena adivinha seguiu atrás dele, um 
dia, numa gritaria ali atrás dele. E Paulo, com o Espírito de Deus em
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si, queria repreender aquilo, e dia após dia. E fi nalmente ele recebeu
a mensagem: “Repreenda-a,” e ele se virou. Ele não poderia fazer isso
até que Deus dissesse. Amém.
98 Oh, se a Igreja tão somente pudesse estar na gloriosa Presença
de Deus, algum dia Deus irá liberar Seu Poder sobre ela e coisas
acontecerão. Mas você não pode misturar sua dieta, você se tornará
um híbrido. Fique exatamente com o que Deus disse. Fique na Palavra
e Deus a confi rmará como a Verdade. Sim, senhor.
99 Deus proveu uma maneira para Israel. Ele ungiu um profeta, 
enviou uma Coluna de Fogo e confi rmou a Palavra que o profeta 
falou, por meio de sinais, por sinais de criação. “Moisés, vá e estenda a 
sua vara sobre o mar, em direção ao leste, e diga: ‘Haja moscas’. E Moisés, 
um homem com a Palavra de Deus, sabendo que um homem não pode 
criar, fi rmou a vara em direção ao leste, desta forma, e disse: ‘Haja 
moscas por todo o Egito’”. E moscas foram criadas e vieram à existência
pela palavra de um homem.
100 Deus usa um homem como Seu instrumento. Ele somente pode 
falar através de um homem. “Eu Sou a vinha, vós sois os ramos.” Isto é
certo. Ele disse... Não havia rãs. Ele disse: “Moisés, vá até lá, levante o
teu cajado e chame rãs”. Esta foi a comissão de Deus para ele. E Moisés 
disse: “Agora espere um minuto, espere um minuto, agora talvez os
dias da... Eu nunca ouvi uma coisa como essa. Não seria melhor eu
ir um pouco mais devagar?” Ele não teve nenhuma denominação
intelectual para lhe dizer o que fazer. Ele vivia pela promessa de
Deus. Ele era um prisioneiro na casa de Deus. Ele somente podia ir e
fazer conforme o Espírito lhe permitisse. E ele levantou a vara e falou,
e rãs vieram à existência. Com certeza.
101 Eles tiveram um cordeiro provido quando eles precisaram 
de algo pelos seus pecados. A maneira provida por Deus trouxe um
cordeiro. A maneira provida por Deus fez um caminho através do
Mar Vermelho quando eles se encontraram em uma cilada. A maneira
provida por Deus lhes deu um profeta, proveu-lhes uma Coluna de
Fogo para segui-los, uma confi rmação da Palavra, um homem provido
por Deus, o que ele disse veio a acontecer, mostrou-lhe exatamente
o que era. E ainda, quando cruzaram o mar, eles quiseram uma lei.
Vejam, estes são os seres humanos. Esta é a maneira como o homem
opera, ele quer injetar as suas próprias maneiras. Oh, o modo provido 
por Deus é sempre o de enviar Sua Palavra.
102 A morte assolou o Egito. Ele iria matar a todos no Egito. Agora,
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lembre-se, quando os furúnculos estavam se rompendo, quando o 
fogo estava caindo, e quando a chuva vinha e o granizo caía, Deus 
proveu um lugar para os Seus eleitos não entrarem naquilo. Ele tinha 
um lugar chamado Gósen. Agora, tinha vindo um espírito de morte 
sobre a terra. E todo homem, lembre-se, morte, é a razão porque
morremos. E Israel teve que ter algo para guardá-los da morte ou a 
morte os teria atingido também. Porque, a pen... o salário do pecado é
a morte, e Israel tinha pecado. E Deus, para que eles não morressem,
Seu povo que estava tentando segui-Lo, Ele proveu um cordeiro e um
sangue sobre a porta, que protegeu os seus primogênitos. A maneira 
provida por Deus. Enquanto isso, o Egito pensou que eles poderiam
se trancar, com todas as suas grandes teologias e curandeiros, e o
que quer que tivessem; o... e o anjo da morte passou por cima deles,
porque eles estavam sem o sangue.
103 E qualquer religião hoje que não tenha a Vida do Sangue de
Jesus Cristo por trás dela, o anjo da morte está nela, correto, o anjo
da morte, ela está separada de Deus. Sim, sem dúvida, Icabode é
escrito em cada pedacinho dela, que não tem o Sangue. Você diz:
“Bem, estou feliz, o Sangue!” Se o Sangue não tem surtido efeito, se
não tem causado efeito e você vê isto em sua vida, como um fi lho de
Deus consagrado, com o que Jesus disse que aconteceria, então tenha
cuidado, você deve ter algo mais além do Sangue. Você deve ter uma
pequena injeção de teologia aí, ou algo assim, uma pequena injeção de
alguma sensação. Você diz: “Eu estremeci. Eu sacudi. Eu dancei. Eu
fi z isso”. Cuidado.
104 Se o remédio fi zer efeito em você, ele é bom para todo ser
humano. Ele te salvará do pecado. Ele te limpará de uma vida de
pecado. Fará de você uma pessoa diferente. Tirará a dúvida e fará de
você uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém. A morte atingiu o
Egito. Deus separou a fé da incredulidade, naquele dia, pelo sangue 
sobre a porta.
105 Moisés, um servo fi el que seguiu cada preceito de Deus, chegou 
a um lugar onde ele teve que morrer. Ele estava fi cando tão velho,
com cento e vinte anos, ele teve que morrer. Ele não tinha lugar para 
morrer. Ele não queria morrer ali embaixo com os murmuradores e
tudo mais. Deus lhe proveu uma rocha. Amém. Ele começou a subir,
até que fi cou acima de toda incredulidade, e Deus tinha uma rocha
preparada ali. E ele morreu sobre aquela rocha, olhando para a terra
prometida.
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